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õb;;;Ïë@òà;;ã@ @
 يِالدِي بِتَيبِبَح
 اءَنَّ الثِدِائَوَ مِيف ِيتِسَن
 ْاءَدِ الفَقَّشَعَا تًدِّيَس
 اةَيَ حُهَدْنِ عُوتَْامل
ِ اجلَعَفْرُ تْنَ أًامِائَ دَّبَحَأ  ْهاَبْ
َّكفَو  ُهَدْنِ عِالمَ الكُةِ
َة العَّفِ كُفْصِن  ْلَمِ
 ْاهَرَا ثًسَّدَقُا مًدِجْسَ مِاكَرَ يْنَ أَّبَحَأ

 ُهُبْرُ تُالَنُال ي
 اًدَّيَقُ مِهِيتِسَن
ِربْالِ بُهْنَع ِتْلِغُش  ْيقَ
ُريَ غَيقِرَْ احلُئِفْطُيَ سْنَم  ?ُهْ
ِ اجلُحَسْمَيَ سْنَمَو َّ رسِتْلِهَ جْنِ إَاحَرْ  ?ُهِ

ستـشعر ا فإبراهيم عزت للشيخ حبيبتي بالديكنت أقرأ هذه األبيات من قصيدة 
 الـذين , حقا لقد نسيت بالدنـا الكثـري والكثـري مـن العظـامء وأقصد هبا,,أنني كاتبها

لك يـستهدي هبـا مـن ً بل سبال ومـسا;ً ال أقول حروفا,سجلوا عىل صفحات التاريخ
 ..سيأيت بعدهم

ْ الشعراء يذوأعجب عندما أجد   !إبراهيم عزتكر فيهم ْذُرون وال يَكُ
 !إبراهيم عزترون وال يذكر فيهم َذكُواخلطباء ي

 !!إبراهيم عزترون وال يذكر فيهم َذكُ ينيِّواملرب
 !!إبراهيمرون وال يذكر فيهم َذكُ والدعاة ي

áí‡Ôm
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 .. ومن أجل هذا أحببناهوعزائي الوحيد أنه كان حيب ذلك; 
 ..طفه, للينه ووعيه, لفقهه وفهمهوزهده, لرقته ول أحببناه لبساطته, 

*** 
لتي كنا نقـضيها يـوم اخلمـيس وليلـة ر صاحبي تلك الساعات اجلميلة اُكْذَهل ت
  ? ً, بني يدي الشيخ, يف مسجد أنس بن مالك حيدثنا طويالاجلمعة

ــرمحن ــسورة ال ــه ل ــذكر رشح ــل ت ° ±  ª » ¬ ®̄ ﴿ :ه
µ  ́³ ²﴾ ? 

, وصـوت الـشيخ إمـام حيـث  امتأل املسجد من ليلتهـا اجلمعة وقدهل تذكر يوم
 عـىل الـصعود إىل تلـك − وصعود الـشيخ املنـربقبل رفع األذان −املصلني املتوافدين 

مـسجد فـوق  [: ويقول, الستيعاب أعدادهم املتزايدة;املباين التي بنيت حول املسجد
 ?]املسجد

حيملوهنــا آالت التــسجيل التــي كــان النــاس تلــك العــرشات مــن  هــل تــذكر 
ً خطبته, حرصا منهم واهتامماإبراهيم عزت لتسجل للشيخ ;ويضبطوهنا ً? 

وقد التف بشاله األصـفر , حيمل عصاه, املنربيصعد  هل تذكر الشيخ عندما كان 
 الـصمت اجلمـع املهيـب, فيلـف مـن حتتهـا, ان, وبياض جلبابه وعاممته يبدوالزاهي

ًنطلق صوته اململوء حنانا وشوقا احلضور للحظة, ثم ي إىلوتتجول عينا الشيخ  ً?! 
احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عـىل املبعـوث رمحـة للعـاملني, سـيدنا «

 ., وعىل آله وصحابته أمجعنيملسو هيلع هللا ىلصوموالنا حممد 
﴿} | { z y x w v u t s r q p﴾ ]البقرة [. 
﴿ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ 

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ïß ﴾ . 
 ]األنعام [   
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, وأد األمانـة, لغ الرسالة ب..ًوأشهد أن ال إله إال اهللا, وأن حممدا عبده ورسوله
 ., حتى أتاه اليقنيوجاهد يف سبيل دينه, ونصح األمة, وكشف اهللا به الغمة

فاللهم اجزه عنا وعن والدينا, وعن اإلسالم واملسلمني, خري ما جزيـت بـه نبيـا 
 . عن قومهًعن أمته, ورسوال

 وتوفنا عىل ملته, وأوردنا حوضه, واسقنا من يده الرشيفة , اللهم أحينا عىل سنته
 .ً, ال نظمأ بعدها أبدارشبة هنيئة

 .» حتى تدخلنا مدخله, وامجع بيننا وبينه; كام آمنا به ومل نره, وال تفرق بيننا وبينه
وهجت األنفـس , وت وقد هتيأت القلوب للسامع.. كلههل تذكر يا صاحبي ذلك

 ?, يف حديث يأخذ باأللبابآليات من القرآن الكريمً, فإذا به ينطلق مفرسا ًشوقا
, فـإذا بالرجـل  والشيخ يبدأ مقدمتهصاحبي يوم انفعل أحد احلارضين,يا أتذكر 

ً وأشهد أن حممدا عبده ورسوله «عندما وصل الشيخ إىل  صىل    « : يرصخ يف هسترييا»ً
ًفيـسكت الـشيخ متامـا حتـى ! ?ويكررها يف عصبية شديدة»  عليه صىل اهللا. .اهللا عليه

 يعلـو − يف هـدوء − صوت الـشيخ مـن جديـد عادنخفض صوته, ثم اهدأ الرجل و
 :تدرجييا
﴿ æ å ä ã â á  ﴾   ]الرعد[. 
ٍقوما يذكرون اهللا بصوت عال ملسو هيلع هللا ىلصسمع رسول اهللا «  أربعـوا :أهيا الناس « : فقال,ً

ً وإنام تدعون سميعا جميبا ;ً وال غائبا,ًعون أصام فإنكم ال تد;عىل أنفسكم ً«. 
فعاد . وصل إىل نفس املستو الذي سكت عندهوعند هذه الكلمة كان صوته قد 

وأكمـل اخلطبـة كـأن  ] ًوأشهد أن حممدا عبده ورسوله [ :إىل آخر كلمة سكت عندها
 .)1(ًشيئامل يكن 

                                        
 .)سورة الشمس ( كان هذا يف خطبة ) 1(
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 بعـد )1(ًبيانا  وهو يلقي − معها ِّ واملكرب−أتذكر يا صاحبي يوم انقطعت الكهرباء 
 فـإذا بـصوته يعلـو ليـصل إىل آخـر , وقد تعلقت األسامع والقلـوب بـشفتيه,العشاء

 ولكن ليس بكالم إنام بتالوة آيات من ,املوجودين يف احلشد الكبري املجتمع يف املسجد
 :القرآن

 y  z﴿ : إهنا آيات سورة النور?أتذكر اآليات التي كان يقرؤها رمحه اهللا
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ®

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾. 
 ]النور[  

 أنه نـور حقيقـي فإن مل يصدق أحد  !ً نوراه كالمأضاء لقد ?أال تذكر معي يومها
ًء صدقا قـد أضـاءت  إن اآليات املنطلقة من القلب امليل: فيكفي أن نقول,أضاء املكان
 .كل كياننا
 ! ?........وتذكر. .وتذكر. .أتذكر

 .ثم مات إبراهيم عزت رمحه اهللا
 فـال رشائـط لـه ;د الكثريون إخفـاء ذكـرهَّ تعم− أعجب من العجب −ما  ٍوألمر

حت سوق الكتـب بـام  وال كتب عنه تكتب وقد نض!توزع وقد انترش سوق الكاسيت
 !امته التي كان حيفظها الكثريون رغم كوهنا جليلة مجيلةال يستشهد بكل ومن !ُال يقرأ

 ?أين إبراهيم عزت الذي كان اآلالف حيرضون خطبته
أين هؤالء الذين كانوا يسمعونه مـن عـرشات الـدول يف االجـتامع احلافـل يـوم 

 ? يف مسجد أنس بن مالك,اخلميس وليلة اجلمعة
 واخلـروج باأليـام والـشهور, أين هؤالء الذين كانوا يسعون ملرافقته يف اجلوالت

 !?داخل مرص وخارجها
                                        

 وجتمـيعهم ,نـاس يطلق عىل الكلمة التي تقال بعد اجلولة عىل ال, مصطلح من مصطلحات مجاعة التبليغ )1(
 .يف املسجد
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 لقــد حكــى بعــضهم يل أن الــشيخ رمحــه اهللا زار أكثــر مــن نــصف قــر مــرص 
 ;إبـراهيم عـزتً كأن هناك اتفاقا ضـمنيا عـىل نـسيان − لألسف − ولكن ,ونجوعها

 .ضمن الكثري من اخلري الذي ينسى يف بالدنا العجيبة
 !?كِرِاعَ شـــُءاَنــِي غِتــَيبِبَا حَ يــَنْيــَأَو

ـــ ـــْدَق ـــَ بَالَ س ـــُهُرْح ـــًامَّغَنُ م ـــْنِ م   ْكِتَمْسَ ب
ـــَأَو ـــَنْي ـــَيبِبَا حَ ي ـــَي يِت ـــَ عُنيِم  !?ٍقِاش

ــَأ ــِاكَت ــِّ الرُقِبْسَ ي ــ..َاحَي ــر بْيَك ِ ي َ ــِانَجُ   كِب
*** 

 خطـب : فكنت أمجع كل ما يتعلـق بـه, ينمو يف قلبيإبراهيم عزتواستمر حب 
 فقـد ;)بعد انقطاعـه عـن اخلطابـةألقاها (  دروس الفجر/ خلروج بيانات ا/ اجلمعة 

ً بل غالبا مـا أبـدأ , حتى إنني كنت أقلده يف خطابتي عىل املنابر;ًكنت ممتلئا حبا للرجل
التـي كـان يبـدأ هبـا الثابتـة   بتلك املقدمة − إىل اليوم −أي درس أو خطبة أو حمارضة 

 .خطبه
 

, وأضـعها يف فرغ رشائط اخلطبويف أوائل التسعينيات برقت يف ذهني فكرة أن أ
كتاب يستفيد منه اخلطباء, فبدأت العمل, ورشعـت يف إعـداد مقدمـة حـول الرجـل 

 حتـى يـرس يل اهللا أحـد أفـراد , وبدأت أبحث عن وسـيلة لالتـصال بأرستـه,وسريته
زميـل  » حممد إسامعيلاملهندس « يم حكى يل أن أخا الشيخ إبراه» يرمحه اهللا « عائلتي 

, وجلست بني يدي الرجـل البـسيط  يف بيته يف املهندسنييارتهلز فذهبت ,له يف العمل
 هـل : ثـم ابتـسم وقـال يل, فرحب وأبد كل العون, وعرضت عليه فكريت,املهذب

ًتعلم أن هناك كتابا مؤلفا حول الشيخ  حياتـه :الشيخ إبـراهيم عـزت«  وأراين كتاب ?ً
 )1( .حسن عبد السالمللدكتور  » عرهوش

                                        
 .والكتاب ال حيمل أي بيانات نرش فيبدو أنه طبعة املؤلف )1(
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ذلك الشعر الذي كان إبراهيم عزت يـزين ًكثريا من وتوالت املفاجآت ألعلم أن 
 :به خطبه هو من نظمه وتأليفه

ُربْكــــــَ أاهللاُ ْ جم اهللاِِمْسِبــــــ..َ  اَاهــــــَرَ
ـــــــَ أاهللاُ ُربْك ـــــــ..َ ـــــــْرُنَ سَوْقَّالتِب  اَيهِس

 ٍلَجـــــَال وِا بـــــَوهـــــُولُ ق..اهللا أكـــــرب
 اَيهـــِانَعَ مَزْغـــَ مْنِ مـــَبْلـــَ القحققـــواو

ـــ َهب ـــِ ـــُلْعَتَا س ـــَىلَو ع ُ أف َّق الزُ ـــِ َان لَم ـــِ  اَن
ــــَر ــــُاتَاي ــــ..ٍّزِ ع ــــفَا كَينِسَ ن ــــَ نَي  اَهيِدْف

َجمــــــَ أُثَعْبُتَا ســــــَ ِهبــــــ ُاد مْ  ٌةَرَثــــــْعَبٌ
 اَهيــــِادَ حَبْكـــَّ الرَّدُرَى يـــَّتـــَ ح..ِيـــهِّ التِيف

ــــَ أاهللاُ ُربْك ــــَ ــــَا أَ م ــــَىلْح ــــُاءَدِّ الن َ هب  اِ
 هـــــــاِيي حيِاحَوْرَاألِيف ..ُّيِّ الـــــــرُهَّنـــــــَأَك

 :وعندما كان يرتفع صوته حيرك النخوة يف عروق الرجال
ــــ ــــَا نَاذَم ــــُولُق ــــِّيبَرِ ل ــــَنيِ ح  اَنُلَأْسَ ي

ــــ ــــرشِنَع ِ ال ْ ملِةَيعَّ ــــْحَ ن (َ ــــِالَعَ م)ي ِم  !?اَيه
ِ جيْنَمــــَو  اَنــــَ لُببيــــَْ احلَالَا قــــَذِإ,ُيــــبُ

ــــــــَهْذَأ ُتمْب ــــــــُ ِنتُ س ْ حماهللاَُو ,يَّ ــــــــيِيُ  ?اَه
ــــــْ نردَ ملْنِإ ــــــا ل ــــــَ اهللا عِنْيِدِه  َةَفْاص

ـــ ـــُبَهْذَيَس ـــَ بُرضِ الع َ األَدْع ـــِطْعُ نِضْرْ  !اَيه
 التـي كـان يغنيهـا منـشد ,ن قصيدة ملحمة الدعوةإ. .ثم كانت كرب املفاجآت

 بل إن تـسعة مـن القـصائد ,م عزتإبراهي من تأليف شيخنا  مازنبوأالصحوة املتألق  
 .)1(التي غناها أبو مازن من تأليفه 

                                        
)  صـوت الـصحوة :أبو مـازن( سجلت قصة اللقاء بني إبراهيم عزت الشاعر وأيب مازن املنشد يف كتابنا ) 1(

 .ونقلت احلوار يف هذا الكتاب
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ًمطبوعا يف حياته  » اهللا أكرب« ًوأخريا علمت أن إلبراهيم عزت ديوان شعر اسمه 
 ! نسخة من الديوان)املهندس إسامعيل( و مل يكن لألسف عند ,»يرمحه اهللا « 

 وكـأين ,الـدكتور حـسنتـاب  وانطلقت إىل بيتي أقرأ يف ك,محلت غنيمتي الغالية
 .)1(أقرأ خطابات حبيب إىل حبيبه 

 وكان اللقاء مع . وانشغلت عن فكرة طباعة خطب الشيخ يف كتب,ومرت األيام
 وبحجـم مـا .وكانت احلوارات التي سجلتها يف الكتاب الذي كتبتـه عنـه. .أيب مازن

 ,رب من ذلـك كلـهكانت هناك مفاجأة بل مكافأة أك. .أسعدتني هذه اللقاءات وهبرتني
 طبعهـا بعـض الـشباب ! حيتفظ بنسخة مـن ديـوان الـشيخأبا مازنهي أنني وجدت 
 » اهللا أكرب« , وغريوا اسم الديوان من عن الديوان املطبوع يف بريوت ,طباعة تصويرية

 . »حبيبتي بالدي« إىل 
 

 ٍي عـىل ثـامنوحيتـو ,يقع الديوان يف مائة وسبع وعرشين ورقة من القطع الصغري
 وواضح أن الـشاعر طبعـه ,وهو لألسف يمتلئ باألخطاء املطبعية. .وعرشين قصيدة
حقـوق الطبـع والنـرش حمفوظـة  « :ً حيث كان مكتوبا عـىل غالفـه,عىل نفقته اخلاصة

 .»للمؤلف 
*** 

 
 

ضه ً ولكن لست عاملا يف عرو, وأتذوقه,نعم أحب الشعر, ويل حماوالت قليلة فيه
وعـدت فيـه بـإخراج ديـوان الـشيخ  »  مـازنأيب«  وعندما أصدرت كتاب ,وموازينه

وعندما حان وفاء الوعـد اكتـشفت أن املهمـة أصـعب مـن أن . . للنورإبراهيم عزت

                                        
 .ذا الكتابخلصت دراسة الدكتور حسن حول شعر إبراهيم عزت يف ه )1(
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 واحلمـد هللا , يقوم عىل إخراجه,ً فقررت أن أكون عضوا يف فريق عمل,أمحلها وحدي
قـدم أل ;أحب أن أقدمهم يف كلمتي هـذه  و,قني يف اختيار أعضاء هذا الفريقالذي وف

 . وأظن أن القارئ سيسعد هبم كام سعدت أنا هبم,الشكر اجلزيل لتعاوهنم
 :حسن عبد السالم. د

 وأمتنـى – مل أرشف بلقائه )1(» حياته وشعره:الشيخ إبراهيم عزت« مؤلف كتاب 
 ,ن الرجـل  ولكنني التقيت به عىل صفحات الكتاب الذي بدأه برتمجة وافية ع−ذلك 

 حيث مل يكتب عن الـشيخ ; فلقد كان له فضل سبق البدء,أخذها كلها من أفواه أرسته
ً ثـم عقـد فـصال طـويال .)2(غريه إال حوايل عرشة سطور يف موسوعة سفري للـشباب  ً
  الفصل الثاين من خلصناها يف,حول سامت شعر الشيخ إبراهيم عزت يف مخس فقرات

 .هذا الكتاب
  :نقد وتقديم 

 : حتت هذا العنوانحسن عبد السالممنا هنا أن نلخص ما قاله الدكتور وهي
 ووقـف عليهـا » إبـراهيم عـزت «مع تقديرنا للتجربة التي أخلص هلـا الـشاعر 

ً وإبداعا أرحب أفقا,ًفإننا كنا نود انطالقا أوسع مد , )3(شعره ً وتنويعـا يف جمـاالت ,ً
                                        

 .ال يوجد عىل كتابه أي بيانات مرجعية أو وسيلة اتصال به )1(
ونوه إىل عدم معرفتـه بمؤلـف القـصائد التـي  ) نشيد الكتائب( ومل يرتجم للشيخ ابراهيم مؤلف كتاب  )2(

غناها أبو مازن له, وكذلك مل يذكر يف موسوعة شعراء الدعوة املعارصين ألمحد اجلدع وحـسني جـرار, 
 . يف موسوعة أناشيد الدعوة هلاموال

ًحييى بن صديق حييى حكمي من الـسعودية شـاكرا عـىل كتـاب أيب مـازن / وقد اتصل يب األخ األستاذ 
وأرسـلها يل فوجدتـه نقـل )  ملحمـة الـدعوة :دراسة فنية يف قـصيدة ( :ًوأخربين أنه كتب مقاال بعنوان

َوأيضا ب) نشيد الكتائب ( القصيدة من كتاب   وهـي دراسـة جيـدة قـد أضـيفها ,عدم معرفته لقائلها ِّنيً
 .1404 العدد – الكويت – وهي منشورة يف جملة املجتمع –للطبعة التالية من أي من الكتابني 

َنيَب )3(  وهـو ,ً الدكتور حسن عبد السالم أن إبراهيم عزت مل يكتب إال يف غـرض واحـد مل يتعـده إال قلـيالَّ
 = وهذا النقد غري جارح,)ظر تلخيص كتابه يف الفصل الثاين من بحثنا هذا ان( عالقته وحبه هللا ورسوله 
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ً اهللا هبا عليه, ويتناسب أيـضا مـع رحابـة القول, يتناسب مع املوهبة الكرب التي أنعم
التصور اإلسالمي وشموله للكون كله واحلياة مجيعها, واملجاالت التي يمكن للشاعر 
اإلسالمي أن ينطلق فيها ليست حمصورة يف حقائق الدين وعقائـده وأحداثـه, بـل إن 

 .الوجود كله هو جماله
 : يقول األستاذ حممد قطب

ن الربعم النابض الـذي ينبثـق مـن ضـمري احليـاة, قـد قد يتحدث لنا الفنان ع «
األشم, قـد يتحـدث عـن نبتـة وحيـدة يف الـصحراء, قـد مخ يتحدث عن اجلبل الشا

يتحدث عن الليلة املقمرة, قد يتحدث عن طفلـة رشيـدة, قـد يتحـدث عـن مواجـع 
البرشية, قد يتحدث عن رضبة من رضبات القدر, قد يتحـدث عـن رصاع النـاس يف 

 .د يتحدث عن بطل أسطورياألرض, ق
 إذا تلقاه يف حسه بتـصور اإلسـالم ,قد يتحدث عن ذلك كله فيكون فنه إسالميا

 .)1 (» وعرب عنه بروح ذلك التصور ,الصحيح
 بـل إن الطبيعـة اجلميلـة, »عـزت  «وأكثر هذه املفردات مل حيظ بنصيب يف شـعر 

 وعـىل ., مل تـستثر شـاعريته ومظاهرها العجيبة والرهيبة,بمناظرها الساحرة واآلرسة
الرغم من طوافه ببالد الدنيا, واطالعه  عىل بيئات خمتلفة وتضاريس متنوعة, وأجـواء 
ًمتباينة, فإننا ال نر يف شعره وصفا لغابة, وال حديقة, وال جبل, وال نراه يتوقف عند 

 .ًمشهد للمطر, أو الرعد أو الليل, أو الفجر مثال
 أكثـر مـن مـرة, فكتـب يف ملسو هيلع هللا ىلص  ارة الرسول الكـريمومع أن شاعريته اهتزت لزي

 أو جـالل ,مدحيه عدة قصائد من وحي هذه الزيارات, فإننا ال نجـد مـشهد احلجـيج
 . أو مجال زمزم, يستثري هذه الشاعرية,الكعبة

                                        
ً فإن عددا من الشعراء القدامى واملعارصين اشتهروا برتكيزهم يف غـرض واحـد كنـزار  ;فيام أحسب =

 . البسيوين. وأمحد مطر املتخصص يف اهلجاء السيايس,املتخصص يف املرأة
 .1981, دار الرشوق, القاهرة, 119 صمنهج الفن اإلسالمي, حممد قطب, )1(
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وال تظفر يف شعره كذلك بيشء عن حياته اخلاصـة يف حمـيط أرستـه بعـد زواجـه 
تنفدت طاقتهـا يف التجربـة املريـرة التـي أملـت وإنجابه, ويبدو أن هذه الـشاعرية اسـ

ا شغل الرجل نفسه هبمـوم َّ مل;بالشاعر يف أول شبابه, وأهنا بعد ذلك انطفأت أو خبت
 .)1(الدعوة, والعمل هلا, فلم يبق عنده وقت للشعر 

كام يبدو أن انشغاله هبذه اهلمـوم مل يـدع لـه فرصـة ملراجعـة ديوانـه, وتـصويب 
ملوسيقية, والتي يرجع أكثرهـا إىل عـدم ختصـصه يف دراسـة اللغـة األخطاء اللغوية وا

ًنحوا ورصفا وعروضا « ً ً«. 
 :)2(ومن هذه األخطاء 

 : عدم جزم الفعل املضارع بعد مل يف قوله−1
ــسألنا ــريب حــني ي ــاذا نقــول ل   معاليهـا )نحمـي( عن الرشيعة مل    م

 ألنه لو حذف اليـاء ;ى البيتويبدو أنه ضحى بالقاعدة النحوية لتسلم له موسيق
 :النكرس, وكان يمكن أن يصح البيت هكذا» نحمي « من 

  عن الرشيعة مل نحفظ معاليها  ماذا نقول لريب حني يسألنا 
−قوله : 

ـــد قدســـية ـــصنعه ي  واحلــب ذو عــصف وذو رحيــان   والغيـــث ت
حـب ًألن املعنى عىل هذا الوضع يكون وصـفا لل» رحيان«إىل » ذو«أخطأ بإضافة 

 ويبدو أنه حقق للبيت سالمة الـوزن يف غفلـة عـن صـحة ,بأنه ذو عصف وذو رحيان
 ا ومل يتذكر أن اآلية القرآنية التي اقتبس منهـا هـذا التعبـري, مل تفـد أن احلـب ذ,املعنى

                                        
 . وأنا أوافق عىل هذا الرأي; إذ مل تنطفئ شاعريته وإنام وجد ما يشغله عنها)1(
حسن عبد السالم وغريه من فريق العمـل مـع .  قمنا بتصحيح معظم هذه األخطاء يف الديوان عىل رأي د)2(

دقيقة للديوان, لذا أمهلنا إيرادها هنا لوضـوح اعتقادنا أن أكثرها من أخطاء الطباعة, وغياب املراجعة ال
 .كوهنا من التساهل يف الطباعة والتصحيح
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, ]الرمحن[ ﴾y x w v u﴿  يف اآلية الكريمة» الرحيان « رحيان, فلفظ 
ًجاء مرفوعا, ومل يأت جمرورا ً. 

−ه قول: 
 فلنجتني حصادنا بكربياء

 .»فلنجتن « يف الفعل املجزوم بالم األمر, والصحيح » الياء « أثبت حرف العلة 
−قوله : 

 فمليكنا يعطـي عـىل قـدر الرجـا  زد يف الــسؤال يزيــد ربــك يف العطــا
 والفعل جمزوم ألنه واقع يف جواب األمـر ,وهي الياء» يزيد « أثبت عني املضارع 

 : ويصح البيت هكذا,واب حذف عينه حتى ال يلتقي ساكنانوالص» زد « 
 فمليكنا يعطـي عـىل قـدر الرجـا  زد يف السؤال يـزدك ربـك يف العطـا

−قوله : 
 ولتضحكوا مما يغـار لـه احليـاء  ولتهتكوا حرمات أرشف النـساء

 :مكسور, وتصحيحه مع املحافظة عىل لفظه ومعناه
 I1Hولتضحكوا مما يغار له احلياء  ولتهتكوا احلرمـات يف خـري النـساء

التي تتمثـل يف » إبراهيم عزت « وهذه أخطاء هينة ال تذهب بيشء من قيمة شعر 
 وأنه حيمل مهوم داعية أخلص يف دعوته, وأنه ,ٍشعر راق يف معانيه وصوره وأساليبهأنه 

د, وأنـه مل متنوع األطر املوسيقية, غني يف إيقاعه ونغمـه, يف شـكليه التقليـدي واجلديـ
 وال عيوب االنفالت التجديدي, فربئ من الغرابـة ,يتورط يف عيوب اجلمود التقليدي

والغموض, والركاكة والضعف, وسلم من التورط فيام تورط فيه كثري مـن معارصيـه 
                                        

ًوهي مضبوطة وزنا, وإن كـان وصـف النـساء باملـذكر ) ولتهتكوا حرمات أرشاف النساء (  لعلها كانت )1(
 . البسيوين−غري قيايس لغة 
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وفـق كام تتمثل قيمة هذا الـشعر يف مجعـه امل, الذين ارمتوا يف أحضان احلداثة دون وعي
 .)1(  من غري أن تضعف إحدامها األخرة الفنبني حقيقة الدين وروع
 املنـصف الـذي مل يأخـذه انبهـاره وإعجابـه حسن عبد السالم. هكذا كان نقد د

 .بالرجل أن يكشف هذه اهلنات يف شعره
وعندما قرأت هذا الكالم ثم وقع يف يدي الديوان اكتشفت حقيقة األمـر, 

يف  حيـث مل خيـرج −باعتـه وأن الطباعة الرديئة, وعدم مراجعة الـديوان بعـد ط
حـسن, بـل . من األخطـاء التـي اسـتدركها د أديا إىل وجود كثري −ثانية طبعة 

; إذ ال ختلو صفحة من الديوان من عدد من األخطاء اللغوية واملطبعيـة أضعافها
 .)2( والعروضية

 وكأنـه , بـل عـن تـصحيح ديوانـه,يعرض عن الشعرلقد حدث ما جعل الشيخ 
 :ا يقوليستحرض نفسه عندم
ًوإن بدا مـشوقا / لن أكمل احلديث / واآلن يا حبيبتي فلـيس مـا أريـده  / ِّ

َّولـن أتـم يـا حبيبتـي  / ِأو أن حتركي الشفاه من دالئل العجـب / إثارة الطرب
ُفقد رأيت ما حيرم النشيد/ النغم ِّ  / ُفرصت كلـام بـدأت يف الغنـاء / ألف عام / ُ

 .ُأجهشت بالبكاء
أصـابت املواقـع  / َالرعشة التي رست يف قلبي املنهـوكف / ُلن أمسك القلم

 .فلم تعد جتيد غري نبضة األمل / مّاخلرضاء بالعق
 ْتَئِفْطُ أِاءَفَْ اجلِةَلْيَ لِي يفِتَعْمَشَف / يِتَيبِبَا حَ يَيثِدَْ احلَلِمْكُ أْنَل

                                        
  .91 – 87حياته وشعره, حسن عبد السالم,  ص: الشيخ إبراهيم عزت) 1(
تعاملت مع الديوان كأنـه خمطـوط حيتـاج إىل تـصحيحه وهتذيبـه ليخـرج للقـارئ, وكنـت أود تـصوير ) 2(

 .صفحات منه قبل التصحيح وبعده, ليقف القارئ عىل اجلهد الذي بذله فريق العمل إلخراجه
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 ْتَلَ عْدَ قِاكَوَ هِ يفِاتَوْصَ األُبَذْكَأَو
 ْتَهَتْ انِدَا قَهُّلُ كِالمَ الكُةَّصِقَو
 …ي ِالدِا بَ يْتَهَتْ انِدَق

 فـانطلق يعـزف أنـشودة ;نتهى وبدأ وقت العملانه رأ أن وقت الكالم قد إأو 
 .أخر فوق املنابر وبني الناس يدعوهم إىل اهللا

ً إبراهيم عزت إىل ديوانه مصححا أو مراجعاْدُعَفلم ي. .   نعم  فلم يكن يل بد من ;ً
 !املراجعة
 فريق أنه من األمانة أن يطبع الديوان ندما استرشت بعض املتخصصني رأ   وع

 ورأ آخرون أنه نوع من , حتى خيضع للبحث العلمي والنقد األديب;كام تركه الشاعر
 فيجـب أن تعمـل فيـه يـد التـصحيح حتـت , وليس جمرد نرش ديـوان شـعر,التحقيق

سؤوليتي الشخـصية التـي وبذلك أصبح هذا الكتـاب مـ. .مسؤولية املحقق واملخرج
 . وأعفي حتى فريق العمل من أي تقصري,ًأحتملها راضيا

 فاجتهدت أن أثبت الكثري من أسـباب التغيـري يف ,وأردت أن آخذ بأوسط اآلراء
 .هوامش الكتاب وإن كنت جتاهلت ما ال يصيب املعنى

 
 ,دي الكل رأيهوكان أفضل ما تم هو عرض الديوان عىل أكثر من حمب للشيخ ليب

 وكأهنا ندوة حول الشاعر والديوان, وهكذا فقـد انـضم ,فكانت مناقشة علمية جيدة
 . وصديقان عزيزان,إىل فريق العمل شاعران فاضالن

 عبد اهللا رمضان
 حاصل عىل املاجستري يف اللغة العربية مـن دار العلـوم يف , كام يكني نفسهأبو ريم

 أهـداين , وهو فوق ذلـك كلـه شـاعر.شعر ومتخصص يف عروض ال,جامعة القاهرة
والـذي نـرش الكثـري مـن قـصائده يف  » رسـالة إىل العيـون اجلرحيـة« ديوانه املخطوط 
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 ولعل من املناسـب هنـا أن أذكـر ,املجالت األدبية واإلسالمية مثل املجتمع والرسالة
 :ًلكم شيئا من شعره

 : »الكل باطل« يقول يف قصيدته 
وبقلبـه / بدم الشهيد يسيل ما بني املداخل / خل والصبح دا/ الليل راحل 

الليل زائل / وبصدره املخروق من رشاش سافل  / اللهب والقنابلاملحروق يف 
 ..من حفنة األحجار تقذفها األنامل/ بدم الثكاىل واألرامل / 

وأبو / هذا صالح الدين من بوابة األسباط داخل /  يا قدس يا تاج األوائل 
َف يف نابلس نازل عبيدة خلفه اآلال تتجـسد / هذا هو القسام تـسبقه الـزالزل / ُْ

ٍتتداخل األيـام يف حجـر / ٍتتعانق األحالم يف بنت تنازل / اآلمال يف طفل مقاتل 
/ فالكـل باطـل / فلم يعد يف القـوم فاعـل / شدي يديك عىل الزناد / مناضل 

 .والكل قاتل
َنيِتُمْصَت« ويف قصيدته   :يقول » ْ

/ كان زيتـون وليمـون / وطيور ونسيم وزهر /  هنر وشجر :كانكان يا ما 
/ وانتظـار العائـدين / يف وداع الـذاهبني / شاخص البرص / عىل مدخل القرية 

ترتدي تاج إباء خالد / يية زالت صْمنذ بدء اخللق ما / كان يا ما كان بنت عربية 
 .الدنيةليس ترىض ب/ عاشت العمر نقية / ًومن األماسح محرا مرمرية / 

 :ثم يذكرها بعد أن أصابتها املأساة فيقول
ركضت حـول محاهـا / وما تنفع اآله إذا السهم ارمتى / ٍكم رأيناها وكم آه 

/ وتعـر ظهرهـا / راح منهـا طهرهـا / بنت شيطان تر يف العمـى / عصبة 
قاومـت واستأسـدت / هب للنجدة من حيمي احلمى / ٍرصخت يف كل واد ربام 

ومتاهـات / وتالشـت يف الـسكون / ت الرصخة تشكو الصمام عاد/ يف رضها 
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/ بعــد مــا صــدع واديــك األنــني / تــصمتني / ًتــصمتني اآلن بأســا / الــسنني 
 .)1 (!!تصمتني

 ,ًأما فعله يف الديوان فال أملك إال أن أقول له جزاك اهللا خـريا. .أيب ريمهذا شعر 
الكثـري مـن األخطـاء  فـصحح ,فقد أعطيته صورة من الديوان املـصور عـن األصـل

َنيَ وب,املطبعية  الكثري من التجـاوزات النحويـة التـي يتـسامح فيهـا املـصحح بـسبب َّ
 ,الرضورة الشعرية, وأعاد توزيع أبيات القصائد التي كتبها الشاعر عىل نظام التفعيلـة

 أمـا يف , جيعلهـا موزونـة,هذا التوزيـع اجلديـد لألسـطر والتفاعيـل « :وقال يف ذلك
 .»ً ومتداخلة األبحر أحيانا أخر ,ًول فقد كانت مكسورة أحياناشكلها األ

 كـام اعتمـدت معظـم مـا ,عبـد اهللا رمـضانوقد اعتمدت الكثري مما أثبته الشاعر 
 .حسن عبد السالم. صححه د

 : وليقيني أهنا أخطاء مطبعية,ومن تعديالته التي أثبتها لوجاهتها
 :يف قول الشاعر» ًأحياء « إىل » ًأحيانا «  تغيري كلمة −1

 جــــدوا ألقــــدارها فــــاهلزل مقــــربة
ـــــا ـــــا ونبكيه ـــــندفن أحيان ـــــا س  )2(ًهب

 :يف قول الشاعر» يدفعه « إىل » يدفئه «  تغيري كلمة −2
فالقلــــــب يدفئــــــه إىل اهللا انــــــتامء  

ــــــذوة اإليــــــامن ــــــه تــــــذكو ج  من
تفي الغمـوض حيث ينضبط الوزن وخي» قد أطبقت « إىل » أمحد «  تغيري كلمة −3

 :من البيت يف قول الشاعر
 لبيـــــك فاكـــــشف كربـــــة أمحـــــد

ـــــدان ـــــة الول ـــــو هام ـــــشيب يعل  فال

                                        
 . يقصد القدس يف قصيدته الرائعة الطويلة) 1(
 .حي وأر أهنا أوضح للمعنى(مجع ) أحيانا(ولكن بال تنوين رأ الشيخ عبد السالم أهنا صحيحة  )2(
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 :»أيب « يف قول الشاعر يف قصيدة  » ناجلنا« إىل » اجلناز« تغيري كلمة −4
ــــــــون معزوفـــــــــــة اجلنـــــــــــاز   ــــــــدائق اجلن  يف ح

 I1H1 ?ويافهل اجلناز هي اجلنائز وما صحتها لغ. .حيث يستقيم املعنى
 ينـرشها يف اجلرائـد , مقال أو أكثر حـول الـشاعرةوقد استشارين رمضان يف كتاب

حـسن وديـوان . فأعطيتـه كتـاب د» اإلنرتنـت « املتخصصة أو عىل شبكة املعلومات 
 حـول , أظن أن مكاهنام الطبيعي هذا الكتـاب اجلـامع, فكتب مقالني جيدين,الشاعر

 . بعد استئذانه فنرشهتام فيه,شعر إبراهيم عزت
 حممد عبد املعطي 

, واملراجـع اللغـوي ذو اللمـسات لعزيز الذي يالزمني يف كل أعاميل     وهو صديقي ا
وكان جهـده األكـرب يف . .وقد قام بجهد ضخم يف مراجعة الكتاب كله. .الفنية الراقية

 فكـان يقابـل القـصائد عـىل رشائـط , حيث مشكلة األخطاء املطبعية,ضبط القصائد
 والـديوان حـسن عبـد الـسالموكتاب الـدكتور  » نشيد الكتائب«  وكتاب ,مازن يبأ

 .األصيل
  الشيخ البسيوين

ويكفـي . . وما أدراك من عبد السالم البسيوين,عبد السالم البسيوينثم جاء دور 
إنـه صـاحب الكتـب . .ًتعريفا به قراءة ذلك املقال الرائع الـذي كتبـه حـول الـديوان

                                        
َبنيوقد َ )1( هي اجلن, وهي فصيحة لغويا, ويستدل عليها بقول » ِاجلنّان «  األستاذ عبد السالم البسيوين أن َّ

 :أيب العملس الطائي

 ٍ  فلو أبرصتني بلو بطان     أصفق بالبنان عىل البنان
      و أرصخ تارة بأيب فالنًفأقلب تارة خـوفا ردائي

ُلقلت أبو العملس قد دهاه    من اجلنان خالعة العنان َ  
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والذي توقف عن النرش بعد أن أصابته غـضبة . .ة والنافدة من السوقالكثرية املطبوع
 إال أن حتت يديه روائع من أنـواع ; فاكتفى بالصحف واإلنرتنت,مؤلف من النارشين

 وهي الكتابة الساخرة الناقدة; فهـو مـن القالئـل ,الكتابة التي تفتقدها املكتبة العربية
وأدرك  «ًأردت اكتــشافا فــاقرأ لــه  وإذا ,الــذين جيعلوننــا نــضحك مــن شــدة احلــزن

 واقـرأ لـه » بـسيولوجي « و»مقامات بديع الزمـان البـسيوين  « و» الصباح )1(عبسالم
مـاذا  : إضـافة إىل كتاباتـه اجلـادة األخـر مثـل» قال نسوة« و »جتفيف منابع األنوثة«

 ,غـرية وال, وحريـة املـرأة, واأللوهيـة, وفقـه الواقـع,والعقالنيـة  ?يريدون من املـرأة
التـي أسـأل  , إىل آخر ما كتبه من الكتب الرائعـة, واليسار اإلسالمي,وتفكيك األرسة

 . الذي أثقله احلزن,اهللا أن أجدها منترشة بني يدي القارئ العريب
 والـدواوين , واملرسحيات الـشعرية,وهو الشاعر الرائع صاحب القصائد املغناة

ًله ليحـل ضـيفا  , أطلب سرية ذاتية,نية أرسلت إليه منذ شهور رسالة إلكرتو:الكثرية
 : هذه السطورّ, فأرسل إىل)2(اإلليكرتوين موقعي عىل

 والتالتـة اهللا يرمحهـا, , ومتجـوز اتنـني, من زفتـى, سنة52  ,اسمي عبسالمآين «
ككل شخص سـمني  ! بوز عريض47  ومقاس شبشبي,والرابعة يف السكة إن شاء اهللا

 الـضغط والـسكر وخـشونة الركبـة, ومرشـح نمـباحب املحيش واملكرونة, وأعاين 
إضافة  جلايزة نوفل, وأجيد عدة لغات منها اإلنجليزية والزفتاوية وهلجة أبناء اخلليج,

 أزعـم . العسلللعربية الفصحى واملرصية العامية اللتني أكتب هبام الشعر واملرسحيات
عد نزوهلـا بـشهرين  نفدت من األسواق ب15 منها ,ًللناس عادة أن يل نحو مخسني كتابا

عـضو رابطـة األدب ..... تالتة, ولن أنرش الباقي ألين تعقدت من النارشين والد الــ
 ورئـيس أمنـاء مـدارس الـدحيل , وخبري بمجمع فقهـاء الـرشيعة,اإلسالمي العاملية

   ًأو كـام يـسمى اختـصارا   وموجـه رشعـي ملركـز قطـر للتعريـف باإلسـالم,املستقلة
                                        

 .هكذا يكتبها هو) 1(
  .www.akramreda.com: عنوان املوقع) 2(
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)QCPI(  ,وباحث ومفكر, وأجيد رشاء اخلضار من السوق, وقـضاء وخطاط ورسام 
يل إين عمـري مـا هـاتعلم, معـد  ًاحلوائج اليل دائام محايت تلومني عىل رشائها, وتقـول

 ملفـات ملغومـة, : بالرايةبرامج بتلفزيون قطر, وكاتب باإلذاعة, ويل بابان أسبوعيان
  .وحقك وفوقه بوسة

 , والـست الزفتاويـة بعافيـة شـوية,كوسـت أجازة يف جولـد مرايت األسرتالية يف
 والواد ابـن صـفاء بنتـي كـان راقـد يف الطـوارئ ,وأصغر بنايت حنني يف رابعة ابتدائي

  .»امبارح طول الليل, وتصبح عىل خري 
. . وقـرأه وتأملـه,ً به فرحـافطار. .أرسلت إليه هذا الكتاب حيث مهجره يف قطر

ًلقد فرح فرحا شديدا جعلني   أعجب من شـدة −حان جدا بالشيخ وشعره  وأنا الفر−ً
  . وراجع املقال الذي كتبه لتجد صدق ما أقول,فرحه

فأنـا الـذي كنـت شـديد احلـرص أن . .وباملناسبة هو مل هيددين بكوندا وال غريها
 إذ امتألنا حتى ; فنحن ال نخاف بعد أن مل يعد فينا مكان  للخوف,كتب حول الديوانأ

    !ًاحللوق خوفا
 األستاذ عبد السالم أو الشيخ عبد السالم كام يناديه مريدوه يف قطر بعـض ورأ

 وذلك من ; وترك يل االختيار, وبينها يل, فعدهلا;اللمحات التي فاتت األستاذ رمضان
 . وحرصه عىل األمانة العلمية,أدبه

 وتركت بعضها كام أوردها الشيخ إبراهيم يرمحه ,فاعتمدت الكثري من مالحظاته
 .لشدة الترصف وذلك ,رغم منطقية الكثري منها ,اهللا

 :يقول » أمي«  مثال ذلك قصيدة −1
ـــسمة وأغـــان  ًيــا مــن هبــا فرحــي غــدا أنــشودة  وهلـــا أجـــدد ب

ٌوهلا جتدد بسمة وأغان« عدهلا إىل  َّ َ  .ًخروجا من اخلطأ النحوي الظاهر » ُ
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−وقوله : 
ــذي آواينوامــيض إىل احلــصن    وبذكر من هيـب الـسالمة فـاحتمي  ال

 :عدهلا إىل
 أمــيض إىل احلــصن الــذي آواين  أحتمـيوبذكر من هيب الـسالمة

−وقوله : 
 .»بعزة « عدهلا إىل .. .ًوغدا نجلجل باحلياة بمرفئي

− أيب ويف قصيدة: 
 مكـسورة »مل أقمـت يـا أيب بـدارهم « رأ األستاذ عبد السالم أن قول الـشاعر 

ــــــوزن ــــــا إىل . .ال ــــــت« وغريه ــــــممل اس ــــــا أيب بظله ــــــي  » فأت ي   ولكن
 .أبقيتها كام هي
− فلنطلق ابتسامنا«  يف قصيدة« : 

 يقـول ًا وغري سطر,بعد قول الشاعر واحد ثالثة وألف» ألفان ..ال« حذف سطر 
 ذلك لركاكـة ; »فالغيب حيمل يف أحشائه املعاين« إىل  » فالغيب قد حيمل بالتأويل« فيه 

 .ب يلبعض األلفاظ وكرس الوزن كام كت
− ومات. .ًوكان ملحدا«  ويف قصيدة« : 

 : إىلًويطلق الكالم تأثرا عن نرصة العامل والفالح :غري سطر
 .عن عزة الفالح/ عن نرصة العامل  / ً ثائرا

يرتـل : يرتـل القـرآن وكانـت. .يرتل القرآن. .وكرر كلمة يرتل يف هناية القصيدة
 .القرآن.. .القرآن
− الشاعرقال .. .دعاء يف قصيدة: 

ــا ــرك إن أردت رمحتن ــر أم  وإذا أردت فقد عـدلت بقهرنـا  واألم
  وإذا قهرت فقد عدلت بقهرنا :فغريها إىل
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− لقوله» إذ «  أضاف : صىل اهللا عليه وسلميوم احلبيب يف قصيدة: 
 . »من أبدع الكون إذ ذكراه تذكينا« فأصبحت  » من أبدع الكون ذكراه تذكينا« 

ًد السالم البسيوين مقاال رائعا تأمل فيه الديوان بوعي للشعرثم كتب األستاذ عب ً, 
 وقـد وضـعت لـه عنـوان , والبيئـة الـشعرية واألدبيـة وقتهـا, وزمن كتابته,والشاعر

فهـو يعـرب بـشدة عـن احلالـة البـسيونية عنـد قـراءة   »إبراهيم عزت الـذي مل أعرفـه«
 .)1(الديوان

 ألنـه ; الدراسـات حـول الـديوان ولكني جعلته مـن,وقد أراده مقدمة للكتاب
سـتحق بـه أً وإال مل أكن قد فعلـت شـيئا ,ومن أجل أن أكتب أنا املقدمةيناسب ذلك, 

 حلبيب غاب , الذي أعتربه حتية وذكر يتنهد هبا القلب,وضع اسمي عىل هذا الكتاب
  .ً ولكن ال يزال صوته هادرا يف قلوبنا,عن أعيننا
  :ر كل خطبة له يف آخنستمع إىل دعائهنزال  وال

 ويـذل فيـه أهـل ,اللهم هيئ ألمة حبيبك حممد أمر رشد يعز فيـه أهـل طاعتـك
 .. فيه عن املنكرويؤمر فيه باملعروف وينهى ,معصيتك

 ..اللهم من أرادنا واإلسالم واملسلمني بخري فوفقه لكل خري
ه ريب واجعل تـد,ملسلمني بسوء فاجعل كيده يف نحرهاللهم من أرادنا واإلسالم وا

 ..ًهلكه كام أهلكت عادا وثمودأوشغله بنفسه, ا وه,تدمري
﴿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³  Á À ¿

Ç Æ Å Ä Ã Â﴾   ]وأقم الصالة.  ]41 – 40:إبراهيم.... 
 آمني. . يف مستقر رمحته بك رمحك اهللا شيخنا وأستاذنا وشاعرنا ومجعنا

  أكرم رضا           

                                        
وشعره فأرسلتها » إبراهيم«ّليزف إيل نبأ تأليفه لقصيدة مستوحاة من حياة الشيخ » عبد السالم«ثم اتصل يب الشيخ ) 1(

 .املطبعة والكتاب مائل للطبع ستجدها يف قسم املالحقبرسعة إىل 
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 وكان ,م يف مدينة سوهاج بصعيد مرص1939 عام إبراهيم عزت حممد سليامنولد 

 .مات يف املهدوقد بعد أخ له اسمه أمحد . .ثاين ولد ألبيه حممد سليامن
 وكانـت أمـه ,ًكان األب يعمل مفتشا يف التعليم الصناعي بوزارة الرتبية والتعليم

 .والدين نام إبراهيم عزت واشتد عوده وبني هذين ال,عىل علم وخلق ودين
  التحـق إبـراهيم وهناك ,ولظروف العمل اضطر األب أن ينتقل بأرسته إىل طنطا

 إىل أن اضـطر األب ثانيـة أن ينتقـل إىل , وانتظم بالدراسة.بإحد مدارسها االبتدائية
س, حق إبـراهيم باملدرسـة الثانويـة بعـني شـمتلا فسكن بحي الزيتون, بينام ,القاهرة

 .رج منهاخت نإىل أليدخل بعد ذلك كلية التجارة بجامعة عني شمس 
 , ويف تلك األثناء تقدم لوظيفة مذيع يف اإلذاعـة املـرصية,تم جتنيده ليخدم يف اجليش

 وقدم العديد من الربامج الدينية , وتم تعيينه,ونجح يف اجتياز االختبارات التي أجريت له
 ثم عني يف اجلهاز املركزي للتنظـيم واإلدارة, »دنيا األدب  « و »بيوت اهللا  « :والثقافية مثل

ورغم انشغاله بالدعوة إىل اهللا حصل عىل درجـة املاجـستري يف إدارة األعـامل مـن جامعـة 
 .األزهر

Š–ß@¿@òîäí†Ûa@ñbî§a@@ @
انتهى الرصاع بني ضباط الثورة واإلخوان املسلمني بتلـك املأسـاة التـي حـدثت 

 مـا بـني حمكـوم عليـه ,ح ضحيتها العرشات مـن أعـضاء اجلامعـة والتي را1954عام 
مخـس  بـني الـسجن مـا ب وحكم عـىل البـاقني, ومن مات من آثار التعذيب,باإلعدام

سـالمية التـي  ولكن مل يـؤثر كـل هـذا التنكيـل يف رشارة الـدعوة اإل,سنوات واملؤبد
 أو عـىل مـستو , أم عىل مـستو العـامل اإلسـالمي, سواء يف مرص,طلقتها  اجلامعةأ

 .ها بإسالمهاُرِّكَذُ فقد كانت الشعوب يف شوق دائم ملن ي.العامل

þa@Ý—ÐÛaÞë 
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@ @

ÍîÜjnÛa@òÇbº@ @
 اسـتهدفت ,ويف اهلند كان الشيخ حممد إلياس الكاندهلوي قد طلع بفكرة جيـدة

رمحه اهللا ي − فأسس , بعد أن فرقتهم مكائد االستعامر الربيطاين,توحيد املسلمني اهلنود
 .»بليغ مجاعة الت « −

 كـان يعـد أحـد علـامء اهلنـد )م1943 – 1882/ هــ1346 – 1303(والكاندهلوي 
 يـات إحـد كرب»ديوبنـد« تلقى تعليمه عـىل كبـار علـامء بـالده يف مدرسـة ,األفذاذ

 وخلفـه يف قيـادة اجلامعـة ابنـه الـشيخ حممـد ,مدارس األحناف يف شبه القارة اهلندية
 ,ثم خلفهام الشيخ إنعام احلـسن» الصحابة حياة «  مؤلف كتاب ,يوسف الكاندهلوي

 .م1965بعد وفاة الشيخ يوسف عام 
 وقد وضـع ,لتزام باإلسالمعىل دعوة املسلمني إىل العودة لالوتقوم مجاعة التبليغ 

ًهلا مؤسسها نظاما يفرغ من خالله أفرادها أوقاتا للخروج لدعوة املسلمني  فينزلون يف ,ً
 ويبتعـدون كـل البعـد عـن مـواطن ,عـىل دعـوهتم وينفقـون مـن أمـواهلم ,املساجد
 وهي تربيـة املـسلم الرتبيـة ;معتربين أن للخروج فائدة أساسية غري الدعوة. .اخلالف

 , ويعتقدون أنه بصالح األفراد يزول املنكر من املجتمع,العملية عىل االلتزام باإلسالم
 شـؤون املـسلمني  ولذلك تراهم يبتعدون عن احلديث يف;ويعود اإلسالم يظلل احلياة

 .املعادية لإلسالم  أو الرد عىل األفكار,االجتامعية والسياسية
وللتبليغيني تأثري جيد يف جذب املسلمني إىل املساجد يف أكثر بقاع األرض بعد أن 

 .)1( وذلك بفضل جهود أهلها واجتهادهم ,بدأت يف اهلند
 وتصدير فكرهتا ,وكانت اجلامعة تتحني فرصة موسم احلج للتعرف عىل املسلمني

                                        
. الندوة العاملية للشباب اإلسالمي يف الرياض) املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة : ( راجع) 1(

لفتحـي ) مشكالت الدعوة والداعيـة ( حلسني بن حممد عيل بن جابر, و) الطريق إىل مجاعة املسلمني ( و
 . يكن
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  وهناك التقوا بوفد من املسلمني املرصيني الـذين اقتنـع بعـضهم,إىل البالد اإلسالمية
 .)1( فريد العراقي وعىل رأسهم الشيخ بالفكرة

 ورغم أجـواء الـصدام بـني اإلخـوان .نقل الشيخ العراقي فكرة التبليغ إىل مرص
 حيـث إن ,حة اإلسالمية املرصيةًوالثورة استطاعت الفكرة أن تتجسد واقعا عىل السا

 بل , ليس بمفهوم إنكار أن االسالم منهج حياة−من مبادئها عدم التدخل يف السياسة 
 وإن كان بعض أفرادها قد غفل عن −كنوع من أنواع األولويات يف العمل اإلسالمي 

ًفـا عـىل خو و, عىل هذا املبدأاًحرص )2( فاعترب أنه ال عالقة للسياسة بالدين ,هذا املعنى
 .منع العمل من قبل احلكومات

واستمرت اجلامعة تعمل يف الدعوة إىل اهللا يف املجتمع املرصي بجـوار اجلمعيـات 
 , وبعض اجلمعيات احلكومية»اجلمعية الرشعية  « و »الشبان املسلمني  «األخر مثل 

 .التي ال تتعرض من قريب أو بعيد لسياسة احلكومات
ÍîÜjnÛaë@pŒÇ@áîçaŠig@ @

 وبدأ الشاب املتدين بفطرتـه وتربيتـه , إبراهيم عزت قد عرب أعوامه العرشينكان
 كام تعلـم يإصالح البحث عن سبيل ينقل به تدينه هذا من جمرد تدين فردي إىل عمل

B A G F E D C  K J I H ﴿ :مـــن ثوابـــت دينـــه
Q P O N M L﴾   ]ـــني  ] 3 – 1:العـــرص ـــل ب فأخـــذ يتنق

 ثـم , فتعـرف عـىل اجلمعيـة الـرشعية, ذلك الوقـتاجلمعيات واجلامعات العاملة يف
 فهـو يريـد , غري أنه مل جيد غايته يف أي منها, ثم بعض طرق التصوف,الشبان املسلمني
ًإيامنا متحركا  . )دع اخللق للخالق    (  من يقول شعاره ال إيامن,يتعد إىل غريه ً

قادهتـا داخـل  ف,مل تكن مجاعة اإلخوان املسلمني تـستطيع أن تعلـن عـن نفـسها
. . وقد أصبحت العالقات بني أفرادهـا مراقبـة,يالقون أشد أنواع التنكيل. .السجون

                                        
اوز الشيخ فريد العراقي الثامنني من العمر, ويقيم يف بلدته بمحافظة الـرشقية, ومل ينقطـع جهـده عـن جت) 1(

 . الدعوة, أطال اهللا عمره ومتعه بالعافية
 ).الطريق إىل مجاعة املسلمني ( راجع كتاب ) 2(
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ً فلم يستطع الفتـى املـشتاق أن يتـصل هبـا اتـصاال ,يف وطن موضوع كله حتت املراقبة
 .جيعله ضمن أفرادها

 فكـان , بدوره الدعوي يف اإلعالم املتـاح وقتهـاإبراهيم عزتقام الشاب املؤمن 
ًتعـاىل إىل العمـل مـذيعا يف  اهللا حيـث وفقـه ; من سخر اإلعالم يف الدعوة إىل اهللاأول

 .»بيوت اهللا « لتكون براجمه التي يقدمها يف  ,اإلذاعة املرصية
 وتعرف عىل , حيث التقى هبا,ًولكن اهللا كان يريد له وجلامعة التبليغ أمرا آخر

 حتويل التدين الشخيص إىل تدين  يف, فوجدها أقرب اجلامعات إىل حتقيق مراده,فكرها
r q p o n m l  ﴿ : وكان شعاره. يؤثر يف اآلخرين,فاعل متحرك

y x w v u t s﴾  ]فانضم عزت إىل مجاعة  ]33:فصلت ,
 .م1963التبليغ عام 

ÍîÜjnÛa@ù…bjß@ @
 وزاده , حيمل فرشه عىل كتفه, ينتقل بني املساجد,واستمر الفتى الشاب يف دعوته

ُأهيـا النـاسَي [ :ملسو هيلع هللا ىلص يف النـاس نـداء رسـول اهللا  ينـادي,يف يده َّ َ ُّ ِ قولـوا ال إلـه إال اهللا:َ َِ َ ُ ُ, 
ُتفلحوا ِ ْ ُ [. 

ًكانت مبادئ اجلامعة الستة دستورا جيدا للعمل الدعوي استوعبه إبراهيم عزت ً, 
معهـم يف املـسجد عقـب اجلولـة, جيوكان بيانه الدعوي الذي يلقيه عىل الناس الذين 

 :ئ التاليةباديدور حول هذه امل
 .»ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا «  الكلمة الطيبة −1
 . الصالة ذات اخلضوع واخلشوع−2
 . العلم والذكر−3
 . إكرام املسلمني−4
 . اإلخالص−5
 .»للدعوة «  اخلروج يف سبيل اهللا −6
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 : وهي, مجاعة التبليغ  هباوألزم عزت نفسه بثالثة أمور تلتزم
 .راض األمة ومنكراهتا  ال حديث يف أم−1
 . وخاصة اجلامعات, ال حديث يف اخلالف بني املسلمني−2
 الـذي , وخاصة السياسة الداخلية للبلـد, ال حديث وال مشاركة يف السياسة−3

 .يامرسون فيه الدعوة
 وإجياد مناخ تستطيع فيه الدعوة ,ً وكان هذا املنهج نوعا من أنواع تفادي املواجهة

 خاصة وأن الـدعوة .ً ظل حكومات أقلها ال ترىض باإلسالم حاكام يف,أن جتد طريقها
 وألن الـدعوة إىل اإلسـالم ال ,املـسلمون أقليـةكان نشأت يف بالد اهلند الوثنية حيث 

ِّتصلح أن تكون رس ِّ فالرس.ةَّيِ  وألن املساجد هـي مقـار ;ة ختالف طبيعة الدين احلنيفَّيِّ
 . يف وجوه أعضاء اجلامعة فكان البد أال تغلق أبواهبا,التبليغ

òä;;a@‰†;;Ó@ @
 ويبـذل أكـرب جهـده لـزرع ,ويمر عامان ينصهر فيهام الفتى الشاب داخل دعوته

 وضـعه , يتجول من مـسجد إىل مـسجد يف نظـام بـديع,الدعوة يف قر وأرجاء مرص
 ومعاملـه , ويـذكرهم بـدينهم, يـدعو النـاس إىل اخلـري,الشيخ املجاهد حممـد إليـاس

 .ة الراقيةاالجتامعي
 حيث أعلن رأس النظام املـرصي مـن موسـكو ,ولكن تعود املحنة لتطل برأسها

 وعلـت , أنه أصدر قراره بالقبض عىل ستة آالف مـن اإلخـوان املـسلمني1965عام 
وتتحرك الكالب املسعورة تقبض عـىل كـل . . هذه املرة لن أرحم:ته وهو يرصخعقري

 فتقبض عىل املصلني عند خـروجهم مـن ;من له صلة ليس باإلخوان ولكن باإلسالم
 وتقبض عىل العلامء الذين يقـودون اجلمعيـات التـي تعمـل بتـرصيح !!صالة الفجر

وتقبض عـىل مجاعـات التبليـغ املنتـرشة يف املـساجد ! !حكومي مثل اجلمعية الرشعية
 .ىل مبادئ اخلريإتدعو الناس 

زت الـذي حيـث كـان عـ − ضواحي القاهرة حدإ –ويف أحد مساجد حلوان 
 النـاس لـدعوةللخروج يف جوالت ا ً استعداد,اً معتكفاًجتاوز اخلامسة والعرشين عام
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 ليـسجن , ليساق هو ومـن معـه إىل املعتقـل, عليهونعسكر ينقضال إذا ب−إىل بيت اهللا 
 .ثالث سنني بال حماكمة

´àÜ½a@æaì⁄bi@óÔnÛaë@ @
 :وكان املعتقل بالنسبة لعزت نقطة حتول يف أمرين

 , حيث مدرسة الدعوة الـشاملة,التقى باإلخوان املسلمنيهناك  فإنه مر األولاأل 
 فاسـتمع الـشيخ ,ً لتكون حمضنا هلا لتقوم من جديد;التي تأسست بعد سقوط اخلالفة

 واسـتوعب . وقـدر املحنـة, وخطـوات التنفيـذ, ومراتب العمل,إىل معاين الشمولية
حية والطاعـة والثبـات والتجـرد أصول الفهم واإلخالص والعمـل واجلهـاد والتـض

 .واألخوة والثقة
 , وحقيقـة الـصوفية, وسـنية الطريـق,وعاين بعني اليقني تنفيـذ سـلفية الـدعوة

ً اقتـصاديا سـالم وشـمول اإل, وارتقاء العلم والثقافة, وقوة البدن ,وشور السياسة
 . ورأ كيف يؤدي الفرد واجبه حتى يف أحلك األوقات,ًواجتامعيا

 واستشعر إضاءات عىل الطريـق الـذي , إىل ما كان يبحث عنهعزتر  ساق القد
نـه حتـى إ ; وتوطدت العالقة بينه وبني اإلخوان وخاصة شيوخهم,أحب أن يسري فيه

 كـام ,اتيكان يزورهم يف بيوهتم بعد خروجه وخروجهم من السجون أواخر الـسبعين
 بيتـه بحـدائق القبـة  خـالل زيـارة لـه يف− يرمحـه اهللا − سيد سـتيتحكى يل األستاذ 

 .بالقاهرة
بنتـه األوىل با − األستاذ سـتيت − الزيارات أنه عندما رزق اهللا ومن طرائف هذه

 يطرق بابه بمالبسه البيضاء اجلميلة, وعاممته الزاهية, ويف يده أكرب إبراهيم عزتوجد 
ا ًبطيخة رآها ستيت يف حياته كام أخربين, وجلس الضيف يف حجـرة االسـتقبال مهنئـ

 ً فلـام أخـربه أخـرج مـن جيبـه قلـام?ما اسمها يا أسـتاذي: وسألهباملولودة الكريمة, 
غري أن األستاذ سيد أخربين أنـه . ., وكتب قصيدة مجيلة, وعنوهنا باسم املولودةوورقة

 !فقدها لألسف
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 وعدم تنازله ,ومن احلكايات التي حكيت عنه يف معتقله حول شدة متسكه بالسنة
رشـاد  مـا حكـاه يل الـدكتور ,)1(ب بعض العنت يف ظروف املعتقل ا كان يسبمم :عنها

رشـاد يف  وعضو مكتب اإل− جامعة القاهرة− أستاذ اجليولوجيا بكلية العلوم البيومي
 وجمموعة التبليغ التـي قـبض إبراهيم عزت أن الشيخ ,حاليامجاعة اإلخوان املسلمني 

أي فقهي بعدم التجفيـف عقـب عليها مع من قبض عليهم من املساجد كان عندهم  ر
 مكـث اإلخـوان ,ًا جعلهم يصابون مجيعا بنزلة بـردمم ;ا جداً وكان اجلو بارد,الوضوء

 .يعاجلوهنم منها مدة طويلة
 والرغبـة , شابا حيمل يف قلبه اإلسالم واإليامن:هكذا كان إبراهيم عزت رمحه اهللا

 فخرج معظمهـم , التجارب واملحن وصقلتهم,بتهم احلياةَّرَ دٍ يلتقي بشيوخ,يف العمل
 دفع بجامعة التبليـغ بعـد ذلـك لتكـون مـن املحركـات األساسـية ,ًبفهم أكثر شموال

 , التي شهدهتا اجلامعـات يف منتـصف سـبعينيات القـرن املـايض,للصحوة اإلسالمية
 خطيب جـامع أنـس بـن ,وكان املحرك األسايس هلذه القفزة هو الشيخ إبراهيم عزت

 .مالك بعد ذلك
ŠÈ;’Ûaë@ @

 الذي يعترب نقطـة حتـول يف املعتقـل هـو فيـضان ينبـوع الـشعر األمر الثاينوكان 
 حتى إن مجيع قصائد ديوانه الوحيد الـذي نعرضـه هنـا كتبـت , عزتالكامن يف قلب

 التـي كـان » حلظة وصال « إال قصيدة واحدة هي قصيدة 1965 عام −  أو خالل− بعد
 .م1960قد كتبها عام 

 مثـل , كتبـت عـن فـرتة االعتقـال, كاملـةهقـصائدأن أكثـر رصد ونستطيع أن ن
 » رسـالة يف ليلـة التنفيـذ « التي تشبه يف روحها ويف موسيقاها قصيدة » أمي « :قصيدة

 .)2( رمحهام اهللا تعاىل هلاشم الرفاعي

                                        
 . »البوابة السوداء « ًذكر األستاذ أمحد رائف طرفا من هذه احلكايات يف كتابه ) 1(
  .12راجع الشيخ إبراهيم عزت حياته وشعره, ص ) 2(
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 واللجـوء إىل اهللا عـز ,ً داعيا إياها إىل الـصرب, أمهعزتويف هذه القصيدة خياطب 
 ويعـدها بأنـه ,ًسائال إياها أن تعفو وتغفر له ما سببه هلـا مـن أمل وقلـق ,وجل ودعائه

 ,ملسو هيلع هللا ىلص لينال رضا ربه وشفاعة الرسول ,سيتم رسالته يف الدعوة إىل اهللا بعد انجالء حمنته
 وحـب , إذ ربت ولدها عىل حب اهللا تبارك وتعاىل;وليحقق ألمه النذر الذي نذرته هللا

 .التضحية يف سبيله
 : أمهً خماطباعزتقال 

ــاذا أقــول شـــريكة األحــزان ِم  ِجودي بفيض العفـو والغفـران  ?َ
ــشدو آهــات ِوعــذب معــان..ٌال ِولدت بـرغم القيـد والـسجان  ُ ِ َِ ُ 

ـــدران ـــصـفودة اجل ـــة م ــساحتها رؤ ومعــان  ِيف غرف ــو ب ِترب ً 
ُعذرا عـىل الـدمع احلبيـب ذرفتـه  فأضــاء منــه قــصـائدي وبيــاين  ً

ِفلكــم بكــت مــن أجلــه  َولكم نمـت يف ظــله أشـجاين  ُ أغاللنــاَ
 ال , واألمل, فلنطلق ابتـسامنا يف ليلـة العـزاء, زيارة, صغرييت,أيب :وكذلك قصائد

وهـذه .  هـو ذاك, حبيبتـي بـالدي,  أزفـت,)1( وبعد , اليوم عيد, مرثيتي,تذكر احلياة
ًة تـسجيال  تسجل تلك املحنـ,ثالث عرشة قصيدة من قصائد ديوانه الثامنية والعرشين

ًدقيقا معربا  . وتبني أثرها يف انطالق طاقة الشعر لد عزت,ً
ñ†’Ûa@ouŠÐãaë@ @

م بعـد ثـالث سـنوات قـضاها بـال 1968وخرج إبراهيم عزت من معتقلـه عـام 
ً وقد أضاف إىل عزمه وإيامنه ويقينـه الـذي زاد هبـذه التجربـة صـقال لفكرتـه ,حماكمة

 وقد ظهر ذلك األثر .تلقيه عنهم ثالث سنوات و,اإلسالمية بلقائه باإلخوان املسلمني
  .جليا من خالل قصائده التي كتبها بعد ذلك

 :» اهللا أكرب «استمع إىل ندائه يف قصيدته 

                                        
 .واشتهرت بذلك) ملحمة الدعوة ( أطلق عليها أبو مازن ) 1(



 35

ــه ُواخلـــطب أكــرب مــن هلــو نقارف ٍ ْ ــا  ُِ ــو ننادهي ــن دع ــرب م ــر أك  ُواألم
ــدارها ــدوا ألق ُّج ــربة ;ِ ــاهلزل مق ٌ ف ــــيانا ً ُ ـــندفن أح ــــا س ـــيها ونًهب  بك

ّأنــتم وقــود حلــرب ضــل صــانعها  ــا ٌ ــوي غوافيه ــي يط ــد ك ــع الكي َجيم ِّ َ ُ 
ــسلمهم   ــأس ن ــة للي ــا طعم ْأبناؤن ُ  ? مــن ذا ســيجلوها:ُضــلت معــاملهم ُ
ــسألنا   ــني ي ـــريب ح ــول ل ــاذا نق  ? معاليــها )نحمـي( عن الـرشيعة مل  ُم
ــا   ــال احلبيــب لن ـــنت ومــن جييــب إذا ق ـــو س ــــيها?. .يأذهبتم  واهللا حمي
ـــفة   ـــدين اهللا عاص ـــا ل َسيذهب العرض بعد األرض نعطيها ًإن مل نرده ُ َ 
 كـــي نزكيهـــا. .إن مل نقــــدم دمانـــا سيذهب الـدين والـدنيا بـال ثمـن 

 َونـــشـرهيا. .ًحتـــى نقـــدم أرواحـــا نحفظـــه  ..َّإنــــا عـــىل عهـــدنا هللا
 . وغريها» حبيبتي بالدي « و» يا رسول اهللا «ًوراجع أيضا قصائده 

ÙÛbß@åi@ãc@†vß@ @
 يف خطبه التـي تنـاول فيهـا تفـسري القـرآن اًوقد ظهر هذا الشمول يف فكرته أيض

 :وهي سورة مكية ,يقول يف متهيده للحديث عن سورة املطففني. الكريم
 واإلرصار ,القرآن يف مكة قضاياه األساسية هي قضايا التوحيد واليـوم اآلخـر «

 وعـام يكـون بـني ,فام بال قرآن مكة يـتكلم عـن املعـامالت ,ملسو هيلع هللا ىلصصدق الرسول عىل 
 ?الناس من أحوال اقتصادية

علم الدنيا كلها أنـه مـا جـاء ليحـبس النـاس يف ُوكأن هذا الدين العظيم املبارك ي
 ولـيعلن ,جل وعال يف كـل أمـر  وإنام هذا الدين املبارك جاء ليعلن كلمة اهللا,املساجد

 .يف كل قضية من قضاياها  وعال  عىل أرضهسيادة اهللا جل
 .اهللا له أوامر يف نواحي احلياة يف كل معادلة ويف كل معاملة

وينبغي عليك أن تبحـث عـن أمـر اهللا يف كـل يشء مـن أحـوال  ,أمرسبحانه هللا 
 .حتى تتأسى برسول اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه ;حياتك
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 يعلن أن له السيادة عـىل الـدنيا − له يف أهاًمستضعف ,وهو يف مكة −كان اإلسالم 
 , وحيـدث أصـحاب األمـوال, وحيدث املتجـربين,فهو حيدث املطففني ;بكل أحواهلا

ً كامال ينتظم احلياة من بدايتها اً ويبني للناس أن هلذا الدين منهج,وهيدم رصوح الظلم
 .)1 (» إىل هنايتها

رب اجلمعـة بخطـب وهكذا انطلق الشيخ إبراهيم عزت يعلن دعوته من فـوق منـ
 1975 مـن حـرض ذلـك اليـوم مـن عـام َّ وقد قص عيل,تناولت تفسري القرآن الكريم

ليخطب اجلمعة مكانه يف مسجد أنس بن  عزت عندما قدم الشيخ صالح أبو إسامعيل
سـنة خطبتـه بمقدمتـه  36مالك يف حي املهندسني فبدأ الشيخ الذي كان سـنه حينهـا 

 ثم انطلق يتحدث عـن القـرآن ليبـدأ )2(  هناية حياتهاملشهورة التي استمرت معه حتى
  :ًأول خطبة من خطبه بتفسري سورة النور بدءا من قوله تعاىل

﴿ ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x
 º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©
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Ó Ò Ñ Ð﴾ ] النور[. 
 واسـتيعابه ,وأرسهـم بأسـلوبه املتـدفق الفيـاض ,فأخذ بقلوب الناس وعقوهلم

ًحفظا وفهام −للقرآن الكريم   وشاعريته الرقراقة التي تصدر عنها الكلامت −ا ً وتفسريً
 للقـرآن اًمفـرس , خيطب يف مسجد أنس بـن مالـك− يرمحه اهللا −واستمر  .والعبارات

 تفسري جديـد مـن ثم بدأ يف −حتى سورة الناس  , بعد سورة النور− الكريم بالرتتيب
ٌ عندما سأله رجل,ملسو هيلع هللا ىلص بقوله ;ًالفاحتة عمال ُ َ يا رسـول اهللاَِّ :َ ُ َ َأي العمـل أحـب إىل اهللاَِّ :َ ِ ُّ َ َ َُّ َِ َ ْ? 

َقال ُال املرحتلاحل[  :َ ِ َ ْ َ قال ]ُّ ُوما احلال املرحتل :َ ِ َ ْ َُّ َقال ?َ َالذي يرضب من أول القـرآن إىل [  :َ ِ ِ ْ َُ ْ َِّ َّ ْ َُ ِ ِِ ْ
َآخره كلام َّ ُ ِ َ حل ارحتلِِ ََّ َ ْ َ[)3(. 

                                        
 .26الشيخ إبراهيم عزت حياته, ص) 1(
 .بدأنا هبا هذا الكتاب) 2(
 عن ابن عباس ريض) ما جاء أن القرآن أنزل عىل سبعة أحرف(, باب )القراءات ( رواه الرتمذي, كتاب ) 3(

 .اهللا عنهام
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أوقفت هذا الفيض  والتي 1981 أكتوبر واستمر يف تفسريه حتى حدثت أحداث
أن الـشيخ  −ضمن ما أحزننـا وقتهـا  −وكم أحزننا . العظيم عند هنايات سورة النساء

 .عزت مل يتم تفسري القرآن ما بني سورة النساء إىل سورة النور
 ,اًموثقا ً حمققاًمكتوب , العمل اجلليل إىل النوروأسأل اهللا أن يوفقني إىل إخراج هذا

 .) 1( رشائط كاسيت ًمسجال عىل ,حيث أمتلك ثالثة أرباع هذا التفسري
 

*   *   * 

                                        
ًوأهيب بكل من يمتلك شيئا من تراث الشيخ أن يتصل يب عىل بريدي اإلليكرتوين ليخرج العمـل كـامال ) 1( ً

  .akramreda@yahoo.com.  إن شاء اهللا
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ñìÇ†Ûa@kîİ@ @
 1981 إىل عام 1970استطاع الرئيس حممد أنور السادات الذي حكم مرص من عام 

 والتي متـت يف ,رمضان املجيدةأن يبني لنفسه مكانة يف قلوب املرصيني بقيادته حلرب 
 عد أن جرتنا النظم السابقة سواءب ,والتي كانت أول نرص عىل اليهود ,م1973 أكتوبر 6

 .والثورية إىل هزائم متتالية ونكسات ونكباتمنها امللكية 
وبدأت عودة جديـدة  ,وعقب هذا االنتصار استشعر املجتمع كله فضل اهللا عليه

 مـع صـحوة إسـالمية كـرب اًمتواكبـ ,ن يـصحو يف القلـوببل بدأ اإليام ;إىل اإليامن
ًلتخرج من جديد تلك املفردات التي كان املسلم ممنوعا أن  ;اجتاحت العامل اإلسالمي

وارتفعـت  , وامتألت املساجد باملـصلني.يتفوه هبا يف ظل استعامر عسكري ثم فكري
 .أعالم الكثري من األئمة

 أيـن نـذهب اليـوم لـصالة :حرية شديدةكنا نجلس عقب صالة فجر اجلمعة يف 
 ,الشيخ حممد الغـزايل :ويرد اآلخر , الشيخ عبد احلميد كشك: فيجيب أحدنا?اجلمعة

الـشيخ عبـد الـصبور ..الشيخ يوسف البدري. . الشيخ عبد الرشيد صقر:ويرد ثالث
 .إىل اخلريا ًوكان املجتمع كله متوجه. .والشيخ إبراهيم عزت. .شاهني

 وخـروج , عىل سجن اإلخوان املـسلمني اً عامأكثر من عرشينر والزم هذا مرو
 وكانـت . بعد انتهاء مـدة احلكـم عليـه,هم بعد أن أمىض بعض سنوات االعتقالآخر

 فـانطلق هـؤالء − وخاصة شـباب اجلامعـات −الصحوة تتميز بإقبال الشباب عليها 
 عليهم أهـوال الـسنني وكأهنم مل متر ,الدعاة كأهنم باألمس كانوا يرتقون منابر الدعوة

ويــضبطون اإليقــاع عــىل الفهــم الــشامل  , انطلقــوا يرشــدون الــصحوة.والــسجون
 فكان ,وكأنه طائر قد القى رسبه لينضم إليه ,وانطلق املجاهد إبراهيم عزت ,لإلسالم

وكـان  .بل كان هو ال يفرق بينهام ;الناس ال يفرقون بني دعوة التبليغ ودعوة اإلخوان
حيث سئل عن اإلخـوان  , استمعنا إليها يف حمارضاته يف جامعة القاهرةله كلامت مجيلة

واإلخـوان يطلقـون  , التبليـغ يوصـل األسـالك إىل البيـوت:والتبليغ فقال يف بالغـة
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 .م1981 و م 1975 بني عامي الدعوةخطيب   −رمحه اهللا  − وكان عزت .الكهرباء فيها

òÐûß@ta†yc@ @
 إىل عقد معاهدة الـصلح والـسالم مـع −هللا  يرمحه ا−وساقت السياسة السادات 

معظم الدول العربية  بل ,التي اعرتض عليها الكثري من فصائل املجتمعتلك  .إرسائيل
 . بام جرته علينـا هـذه املعاهـدة مـن ويـالت;وقد أثبتت األيام صدق اعرتاض هؤالء

ملوجـه فقد ساهم اإلعالم العاملي ا ,ولألسف مل يستطع السادات أن يستوعب اخلالف
يف أن يتوهم أن مستقبله السيايس  −إىل جانب صفات الرئيس الشخصية  −من اليهود 

بـرغم أن رصـيده يف قلـوب . .كله متوقـف عـىل نجـاح هـذه املـؤامرة االستـسالمية
 .1973 أكتوبر 6/  بسبب انتصار رمضان اًاملسلمني كان عالي

 وهيـدم كـل اخصيام يعارضه هو شنإر السادات أن من يعارض املعاهدة فاستشع
 الـشعب  وارتكب بعض الفظائع التـي مل يقـو, فهاج وماج;ماضيه ومستقبله السيايس

 وداس ,فتح املعتقالت التي كان قد أغلقها أول حكمـهف ;عىل حتمل عودهتا من جديد
 وسـب ,جرح االعتقـال بـال جريمـة. .عىل اجلرح القديم الذي كاد الشعب أن ينساه

 فأثار ذلك حفيظة ,» ي الكلبزأهو مرمي يف السجن  «هم  أحد حتى قال عن,العلامء
زال رس اغتيـال  يـ فال!فاغتالته رصاصات يعلم اهللا من أين أتت ,جمموعة من الشباب

 .ًوقد يكشفه التاريخ يوما ما ,ًجمهوال −رمحه اهللا−السادات 
وصـدرت قـرارات رسيعـة  ,وفرضت األحكـام العرفيـة, واضطربت األحوال

أين نذهب  :حتى أصبحنا نجلس عقب صالة الفجر نسألًمجيعا,  سكات األصواتإب
 ! فال جييب أحد?اليوم لصالة اجلمعة

†îa@æeŠÔÛaë@Ö@ @
ِخطبهيف ا وكان الشيخ إبراهيم عزت مستمر َ ال يقطعها بأي  , يف تفسري القرآنُ

 يقطع تفسريه للقرآن −وألول مرة خالل هذه األحداث  −موضوع آخر, لكنه 
ألوىل من أروع ما تسمع من خطب اجلمعة, أما ا, هي  متواليةخطب بخطب ثالث
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يودون  سامع إمامهم , حيث احتشد الناس يف املسجد ,فكانت عقب االغتيال مبارشة
 من الذكاء بحيث استطاع أال يضيف عىل − يرمحه اهللا −فكان  ,يعلق عىل األحداث

تهاء مقدمته املشهورة يستفتح باسم اهللا  فإذا به, وبعد ان;اً وال عىل النار وقود,اًالفتنة فتن
E D C B A  I H G F ﴿ :وتنطلق حنجرته الراقية ,الرمحن الرحيم
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وكأنام يتنزل  ,والناس يف سكون وخشوع ,حتى أهناها»  ق «وانطلق يتلو سورة 
وقد بدأ خنني  −ووصل إىل آياهتا األخرية  , فإذا انتهى من السورة;عليهم القرآن ألول مرة

` a ﴿ :ويكررها , األخرية فإذا به يردد آياهتا− ًالبكاء من احلارضين تأثرا بالقرآن
g f e d c b p o n m l k j i h  s r q

w v u t £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x  ¤
 ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥﴾] 1 (]قسورة(. 

  عـن أسـى قلـوب يعتـرصها اهلـماً معـرب, البكاء الشديد جنبـات املـسجدزوهي
 ,حيـاول أن يكـتم فمهـاعىل ما يصيب األمة التي كلام استيقظت ظهر هلا من  ,والكمد

 .وحيوهلا إىل أطياف عبيد
تنـاول فيـه كـل  , مل يدعه من قبلة مل يزد الشيخ عىل أن دعا دعاءويف اخلطبة الثاني

وختمه وهو يرفع صـوته يـشكو إىل اهللا  ,األدعية التي وردت يف القرآن والسنة املأثورة
 يعـز ,مة حبيبك أمر رشـداللهم هيئ ألمر أ :بدعاء العز بن عبد السالم سلطان العلامء

 . فيه عن املنكرىوينه ,ويؤمر فيه باملعروف ,ل فيه أهل معصيتك ويذ,فيه أهل طاعتك

                                        
 . من كثرة ترديده إياها عىل املنربمن فم رسول اهللا ) ق(ورد عن أسامء بنت عميس أهنا حفظت سورة  )1(
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òjİ@Še@@ @
 ثم كانـت ,بمثل ما فعل يف سورة ق ,ثم خطب خطبة ثانية قرأ فيها سورة الواقعة

 عن اإلسالم واإليامن واإلحسان يف حـواره ملسو هيلع هللا ىلصآخر خطبة ذكر فيها حديث رسول اهللا 
اإلسـالم غـري مـتهم يف أي  « :وكرر فيها أكثـر مـن مـرة ,مع جربيل عليه السالم ملسو هيلع هللا ىلص

وتسللت بعـض  , ذلك عندما كثر احلديث عن اإلرهاب واالغتياالت وغريها» قضية
وتتهمه بام يـتهم بـه بعـض أفـراده الـذين قـد  ,األقالم احلاقدة لتصيب اإلسالم نفسه

 . خمطئنينيكونو

ä½a@Čflæcë@ @
 ,1981وذلـك عـام . .ع عزت مـن اخلطابـة ضـمن مـن منعـواوصدر قرار بمن

ولكنه اسـتمر يلقـي كلمـة  ,ثم سمح له باحلركة املحدودة ,وقيدت حركته عدة شهور
يف  ,يتبعهـا بقـراءة للقـرآن الكـريم حتـى رشوق الـشمس ,يومية عقب صالة الفجـر

ئق  فكانـت أروع مـا اسـتمعنا إليـه مـن رقـا,مسجد قريب من بيته يف حي املهندسني
 .ومواعظ

òä§a@òmì½aNN@ò§b–Ûa@ò·b¨aë@ @
اللهم ارزقنـي شـهادة يف سـبيلك وموتـة يف بلـد  «  :ًكان رمحه اهللا يدعو اهللا كثريا

 .» ملسو هيلع هللا ىلص حبيبك
 العـرش مـن ويف صالة التهجد يف ليلة من الليايل ,وأثناء اعتكافنا يف أحد املساجد

 : سـكتات اإلمـامم صاح صائح خـالل سـكتة مـن1983 هـ 1404شهر رمضان عام 
 ..» لقد مات الشيخ إبراهيم عزت «

فقـد انفجـرت  ; اإلمـام أن يطيـل يف صـالته ومل يقـو,مل تستطع أرجلنا أن حتملنا
من فيض قلبه املحب عـىل  القد مأل هذا الرجل قلوبنا حب. القلوب قبل العيون بالبكاء

طول املد. 
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 .مروجلسنا نستوضح األ. .وهدأ البكاء. .وانتهت الصالة
وليعتكـف العـرش  ,عقد الشيخ نيته عىل الـسفر ألداء العمـرة يف هـذا العـامفقد 

ًوكان ينوي السفر إىل بعض الـدول خروجـا . .األواخر من رمضان يف بيت اهللا احلرام
 .للدعوة يف سبيل اهللا

 , وقبل أن تصل البـاخرة إىل مينـاء جـدة,واجته الشيخ إىل رحلته عن طريق البحر
 , وبعد انقضاء يـوم مـن الـصيام, الوتر من الثلث األخري من رمضانويف إحد ليايل

 ثم استأذهنم للراحـة فلـم حيـن ,وصىل املغرب مع مرافقيه ,أفطر الشيخ إبراهيم عزت
من العمر ثالثة بلغ  قد و,وقت صالة العشاء إال وكانت روحه قد صعدت إىل خالقها

صـىل عليـه آالف املـسلمني يف احلـرم  بعد أن , وتم دفنه يف مكة املكرمة,اً عامنيوأربع
 .ً مكفنا يف رداء إحرامه,الرشيف

 موتـة يف بلـد ,حقق اهللا لعبده إحد أمنياته ,وهبذه اخلامتة الصاحلة واملوتة الطيبة
 !!فهل حقق له األمنية الثانية ,ملسو هيلع هللا ىلصاحلبيب 

 . بام قدمه من دعوة وفداء;أسأل اهللا أن ينزله منازل الشهداء
 كرم رضاأ.د              

 
*   *   * 
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@ @

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

êŠÈ‘@Þìy@pba‰… 
 

  إبراهيم عزت الذي مل أعرفه−
 عبد السالم البسيوين/  الشيخ 

 )دراسة وتقويم( شعر إبراهيم عزت −
 حسن عبد السالم. د

 . شاعر الدعوة والوطن– إبراهيم عزت −
 .عبد اهللا رمضان/ الشاعر

  مع إبراهيم عزت وطيف امللحمة−
 .)أبو مازن(أكرم رضا مع املنشد . ر أجراه دحوا

 
*   *   * 



 44

géÏŠÇc@@ðˆÛa@pŒÇ@áîçaŠi@ @
ïãìîjÛa@âýÛa@†jÇ@ƒî’Ûa@ @

òî½bÈÛa@ïßý⁄a@l…þa@òİia‰@ìšÇ@ @
 , والصالة والسالم عىل حبيبـي سـيد األولـني واآلخـرين,احلمد هللا رب العاملني

 :وآله وصحبه
 )1(  

bĆ÷İ«@oä×ë@A@ @
الثـني سـنة كانـت الـساحة الدعويـة املـرصية متـور  باجلامعـات قبل أكثر مـن ث

ًوالتيارات التي محلت أفكارا متالطمة, وأحدثت نوعـا مـن احلـراك الـديني الفكـري  ً
ً سلبا و إجيابا −واالجتامعي والسيايس   بل ,ا ال نزال نجد آثاره, ليس يف مرص وحده−ً

 بـشاب مـن −ًمهام أردت استقالال  − ومل يكن بد من أن تعثر يف طريقك .يف العامل كله
السلفيني أو اإلخوان أو التبليغيني أو اجلمعية الرشعية أو أنصار السنة, أو اهلجـرة, أو 

 . يكلمك, أو يفيدك, أو يستنصحك, أو يستفزك, أو حتى يكفرك:غريهم
  مـن أمثـال  أسـاتذتنا,كام حفلت الـساحة أيامهـا بأسـامء  علـامء كبـار مـؤثرين

ضاوي, والغزايل, والشعراوي,  وصالح أبو إسامعيل, وابن باز, وحممـد  القر:جالءاأل
, وغـريهم مشتهري, وصفوت نـور الـدينعبد اللطيف قطب, وحممد بن إسامعيل, و

 .من األعالم
اسم رجل, كان يتكلم عنه من يتكلم بكثري من التوقري  :ومما تناهى ملسمعي آنذاك

طاملـا هلـج فهم رمحـات اهللا ورضـوانه,  عليه وعلـيالشيخ إبراهيم عزتواإلعزاز, هو 
د خطبه, ورفقـه, وافتتـان بعـضهم بـه, ُّالشباب بلطف منهجه, وحالوة منطقه, وتفر

  .واجتامعهم عليه يف جامع أنس بن مالك, ريض اهللا تعاىل عنه
 عـىل تنمـيط مشباب وأنظارهم يف بعض األساتذة, وجرأهتوعىل اختالف آراء ال
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ً أسمع مـن أحـد مـنهم فيـه قـدحا, وال  مل,زوايا حادة ووضعهم يف ,وتصنيف الدعاة
 .ًانتقاصا, كعادة الشباب املتحمس كل زمان ومكان

َكنت قد اختطت لنفيس منهج  − منذ وجهني اهللا تعاىل وجهة االستقامة −وألنني 
ٍأال أتعــصب لالفتــة, وال مجاعــة, وال لــشيخ, لكثــرة مــا رأيــت الــشباب يتعــاملون,  ٍ

 حلوم العلامء وأعراضهم, مل تنهزين مهتي أللقـى الـشيخ رمحـه ويسيؤون, ويأكلون من
اهللا تعاىل, أو ألتعرف إليه, ومل يدر بخلدي قط أنه سكنني, وتربـع يف قلبـي, ورزقنـي 

 !اهللا حبه, من حيث ال أدري وال يدري
 )2(  

æ‹bß@ìic@@ @
ًكنت آنذاك قد أحببت منشدا من الشام دارت حولـه أقاويـل كثـرية, وكنـت وال 

ً نوعـا مـن االنبعـاث واليقظـة − عىل غـري توقـع منـه −ًل أعده واحدا ممن صنعوا أزا
 يتمثلـون الكثـري مـن املعـاين − بأناشيده −ٍالعجيبة يف نفوس الشباب آنئذ, إذ جعلهم 

ًكالعزة والبذل وحب اهللا تعاىل, خصوصا وأنه كان ينتقي  ,الروحية واإلسالمية العالية
 األمـريي, وهاشـم  بـك عمـرء ومفكري األمة, أمثـالأناشيده من كتابات كبار شعرا

الرفاعي, ويوسف العظم, وحممد منال غزيل, ومجال فوزي, وعبـد احلكـيم عابـدين, 
 ., وغريهم والباقوري,وسيد قطب, والرافعي, وإقبال, والقرضاوي, ومحام

ولفت نظري حينها أن بعض القصائد التي أنشدها, كانت فريدة يف صياغتها ويف 
 مـن شـعر التفعيلـة, وكانـت − عىل غري املألوف يف النـشيد اإلسـالمي − ألهنا لغتها,

ًقصصية الطابع, طويلة النفس, مشحونة بالعاطفة والشجن; هلـذا كانـت أشـد جـذبا  َ
 . لطبيعتي, التي تطرب للصورة والكلمة, من غريها من القصائد

 أننـي وجـييل ال ألتفت حويل ألرًوتشغلنا األيام, ويمر أكثر من ثالثني عاما, و
ً, الذي جسد ظاهرة فذة يف زمنه وأيب مازننزال منبهرين بصوت   زمنـه, رغـم هبعدما ّ

خروج عرشات املنشدين بعده, ورغـم اهتاممـي باإلنـشاد, وكتـابتي لعـدد كبـري مـن 
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القصائد التي أنشدت وأذيعت, وانترشت عرب الكاسيتات, يف منطقة اخللـيج, دون أن 
 ! أبو مازنّؤثر يف كام أثرهيزين منهم أحد, أو ي

 أكرم رضا
َّ تـصاريف, وكـان مـن قـدري أال يقــر الفـؤاددوماوألقدار اهللا   فقـد زارنـا يف ;َ

, ومهـس يف أكـرم رضـاحث املتوقد املشاكس الـدكتور اتلفزيون قطر األخ اجلميل الب
  موجـود وبخـري, وأنـهأبا مازن أن أوهلامأذين بأمرين, أدخال عىل نفيس هبجة عظيمة, 

ًقابله, وحاوره, وأثار ثانية موهبته, حتى إننا نستطيع االتصال بـه, ونـستمع لـه, مـن 
 .يعرض يف تلفزيون قطركان آنذاك , الذي »تنوير«خالل برناجمنا التلفزيوين

 رمحه اهللا, الذي أنـشد بعـضه الشيخ إبراهيم عزت أنه مهتم بديوان وثاين األمرين
  .يد طبعه يف ثوب جديدأبو مازن, يريد أن خيرجه للنور, ويع

 !? معقول?ً وهل كان الشيخ إبراهيم عزت شاعرا:وسألته
نـت مـا إ« ?شـاعر : يف وجهـي مـا جعلنـي أقفـز− اهللا يـساحمه −أكرم . وألقى د

/ اليـوم عيـد / وبعـد / مـصعب بـن عمـري  : كتباليل  هو! دا انت نايم بأه?تعرفش
 وغريهـا مـن ,اهللا أكـرب/ ادره ببابـك لـن أغـ/ يـا رسـول اهللا جئنـا / حبيبتي بالدي 

 »!الروائع
وال أخفي رسا إذا قلت إنني عندها قد ثارت يف نفيس غرية مـن الـدكتور أكـرم, 
ًوأبيت إال أن أنازعه هذا اخلري, وأشاركه شيئا من أداء الواجب, وخدمة هـذا الرجـل 

ن,  فإمـا أن يعطينـي فرصـة خدمـة الـديوا:هددتـه و,ترصفت بطريقة لئيمة ف,املبارك
 − ّوحظابط كوندوليساوضبطه, وتصحيحه, أو أشكوه للجامعة العربية, وكويف أنان, 

 فلام رأ جدية هتديدايت, وهـو يعلـم مـن هـي − ِّبيتلككًوطبعا النظام العاملي اجلديد 
تـورا بـورا وأبـو غريـب والـيل مـا يتـسامش « , خاف املسكني عىل نفسه من )1(كوكي

                                        
 .يزاريس وزيرة خارجية أمريكايقصد كوندال) 1(
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, وكانت فرصتي املاتعة, ألتعامل  وربنا هينيكم ببعضحالل عليك, : وقال)1(  »الثالث
 املريب املحلق الثابت الشفيف الرقيق املـدهش الرائـد  الرباينالداعيةالشاعر مع الشيخ 

 .ً أحسبه واهللا حسيبه, وال أزكي عىل اهللا تعاىل أحدا;السباق املتميز العاشق الفنان
 )3(  

wèä½a@òîİë@ @
 يف اًعم أن هذا الشيخ  عليه رمحات اهللا قد ترك فراغـاسمح يل قارئي املبارك أن أز

 مـرص كانـت يف  أزعم كذلك أنالعقل الوسطي املتوازن للصحوة, مل يمأله غريه, وأن
حاجة شديدة له وألمثاله, لتخـرج مـن دوامـات الـدم والعنـف والقهـر والطـوارئ 

ً منهجـا, والـدفع واملطاردات واملعتقالت, فقد كان الشيخ رمحه اهللا تعاىل يعتمد الرفق
 الـذي أرض ,بالتي هي أحسن أسلوب دعوة, ولعل هذا هو الدواء ملثـل هـذا اجلنـون

 .أيام إرضار − وال يزال –بمرص وأهلها 
 )4(  

êŠÈ‘@|ßýß@ @
ًواسمح يل قارئي املبارك أيضا أن أزعم أنه تـرك فراغـا يف بنيـان الـشعر, حيتاجـه  ً

 دون − يف مجلـتهم −ملعارصون للشيخ صوت الدعوة, فقد بقي الشعراء اإلسالميون ا
ًاألحداث تعبريا وتكنيكا, وال تزال قـصائد كثـري مـن مـشاهريهم متـر عـىل الـسمع,  ً
ًفيزلقها ال يعريها التفاتا; ألهنا مرت عىل األذن ألـف مـرة مـن قبـل; ألفاظـا وصـورا  ً ً

  .وبالغة
ًسـلوبا أ − ومـن سـتينيات القـرن العـرشين −أما هذا الشاعر فقد اختار لنفـسه 

شعريا, يعتمد الكلمة الراقية والقريبة التي ال حتوجك ملعجم, والطرح القصيص الذي 
يشدك من املبتدأ للمنتهى, والصورة الفنية اجلديدة عىل الذهنية اإلسالمية, فهو الـذي 

                                        
 .يقصد معتقل جوانتانامو األمريكي يف كوبا وهو أحد السجون األمريكية ألمثايل وأمثاله) 1(
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  :اخرتع تعبريات أنيقة, بليغة يف فنيتها وحمتواها الشعوري, مثل
ِامنا من ذكرهونصنع ابتس.. ونحن نرتدي الرضا • َ. . 
ًحني تعرص اليدان رصخة عىل القيود • ِ ُ. . 
َالنظرة املعقوفة الشعاع تقتل األمان يف العيون • ِ ُ ُ.. 
ُرشيكة األسى بدا جناحها الكسري • ُ..  
َكي تقدم احلياة للرضيع ;َسرتتدي الصقيع • َ..  
 . .يف الليلة التي بكى هبا احلىص من شهقة الدماء •
ِاهلول يا لقسوته • ْ تـضم ألـف سـوطٌ حمافـل:ُ ٌواملـوت قـادم يـدوس فـوق . .َ

 ..موت

ْواهتز قلبي الذي قد هده العذاب • ُ َ أحسست رعشة بجـسمي الـذي خيـاف  /َ ً ُ
ُ وجاء ضعفي الكريه جاء  /َغضبة الكالب ٍرفته يف كل حلظة من الـضنى ع/ َ ُ

  !أتى يقدم الرجاء/ ُقد عشتها 

 . البليغة اجلديدةونحو ذلك من التعبريات
ً مل يكـن أمـرا مألوفـا 67, 66, 65ن طرح مثل هذه املعاين  سنة وال شك أ ً

ً رائـدا − يف زعمـي −يف قاموس الشعراء اإلسـالميني, لـذا كـان هـذا الرجـل 
  .ًسباقا

ُولوال انشغاله الكثيف بالدعوة, وميض قدر اهللا تعاىل فيه شـابا, لكـان 
ة املـنهج, له والشعر شأن آخر; والستطاع أن يصنع مدرسـة أدبيـة إسـالمي

» املنـافيخ « ًتنافس وتتفوق يف فنياهتا وتطورها, بل تلغي كثريا من الشعراء 
ً وال تدين, وأنه دائام ٌالذين كانوا يظنون أن اإلبداع ال يمكن أن يقارنه التزام

ْحاود شامل «  ِ«! 
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ðìÇ†Ûa@‰b⁄aZ@ @
افة  إضـإبـراهيم عـزت لتـدرك كـم كـان −لذا فإنني أمتنى عليك قارئي املبـارك 

 وشعره هـذا كلـه يف − إطاره الدعوي أن تضعه يف −حقيقية للدعوة والشعر واألدب 
الستينيات, حني كان كثري من اإلسالميني الدعاة أسار زنازين باردة ومظلمة وكئيبة 

 لرت كم كان قويا يف يقينه, ويف آماله, وكم كان يبث يف قلوب السائرين الثقـة بـاهللا −
  .نتصار, والثقة باملستقبلتعاىل, والثقة باال

òî±‰bnÛa@òÜyŠ½aZ@ @
, التي خرسـت فيهـا األلـسنة, واكتظـت بأهـل الـدين مرحلته التارخييةضعه يف 

السجون, وعز التعبري احلر, وقصفت األقالم, وحورصت العقـول, ومل يكـن يـسمح 
إال بالتسبيح بحمد اجتاه واحد ال ثاين له, وتعظيم رجل أوحد, ال رشيك لـه, وحيـث 

ْهانــزمرلك  « : والتجـريس االشـرتاكي مـن نـوعالردحهتف بعضهم معزوفات من  ّ َ ْ
ُكدهه, ونطبلك كدهه, ونقول لك َُ َِ  ثم تأمـل كـم كـان قلـب !» !شرتاكيةيا عديم اال: ِّ

, وكـم كـان حـرا ال يقبـل !?ً, وكم كـان جنانـه ثابتـا!?ً حديداإبراهيم عزتالشاب 
ًصام باهللا تعاىل, مستعليا بإيامنه, يف مواجهة ًالضيم, عزيزا ال يرىض بالذلة, مستع  تياسـةً

ُاليل بتزمر كدهه( ,هيافة االشرتاكيةو َ ِ َّ!(  
òíŠÈ’Ûa@énÜyŠßZ@ @

, حـني كـان أكثـر اإلسـالميني يتهيبـون مرحلته الـشعريةضعه قارئي الكريم يف 
ً, ويرونه مروقا عىل الشعر, وخروجا عىل ال)1(التطوير, وينفرون من شعر التفعيلة لغـة ً

ًواألدب, وأنك لكي تكون شاعرا ينبغي أن تكتب عن القليب والرشا, والليـل الـذي 
ومش  «البقر/ ينوء بكلكله, وعن القوام السمهري, والدعص والكثيب, وعيون املها 
ثـم يـأيت هـذا  » !عارف ازاي تكون عيون البنات زي عيون البقر املعمـصة, وتنحـب

ًبا يف التعبري الشعري, كاد يتفرد به آنذاك شعراء الشاب اإلسالمي التوجه, ليتبنى أسلو
                                        

 .مل يكن اإلسالميون فقط يتهيبون هذا النوع بل كثري من الشعراء) 1(
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 أمل .وغـريهموالرشقاوي واخلمييس وحجازي  صالح عبد الصبور وأمل دنقل :اليسار
ً رائدا واعدا, وجمددا متفردا?− إسالميا −إبراهيم عزت يكن  ً ً ً! 

) 5 ( 

òíŠÈ’Ûa@éníú‰@Éibäß@ @
رية كـان أمههـا يف رأيـي تشكلت رؤية إبراهيم عزت الشعرية من خالل منابع كث

 :أمرين
ًا أكسبه نوعـا مـن الـسامحة,  مم;ُّتنقله بني عدة تيارات ومدارس دعوية :أوهلام 

واللني, والبعد عن العصبية, والرغبة يف تأليف القلوب; فقد هنل الشيخ أول مـا هنـل 
ًمن بيته الصعيدي املحافظ, الذي أورثه نفحة من التصوف, ومن عمله مـذيعا ومعـدا 

 وهذا حيتاج إىل قراءة وثقافـة −اإلذاعة املرصية التلفزيون وللربامج الدينية واألدبية يف 
ا حباه رؤيـة متـساحمة, مم ثم تنقله بني الشبان املسلمني واإلخوان املسلمني والتبليغ, −

ًوأفقا متسعا, ولسانا مقنعا, وانتباها لكثري من املزالق واملطبات التي يسقط فيها مـن مل  ً ًً ً
 .مع مثل هذه اخلربةجي

َ وأنا مؤمن إيامنا جازما أن م ً َّن نوع مصادر تلقيه, وفتح للحق عينيه, وبحث عـن ً
ُالصواب بإخالص نيـة, دون تـشنج, وال تطـاول,  ال بـد أن يتـسع أفقـه, ويتـسامح 

 إال ألنـه درس عـىل ألـف ,ً عظـيامأمري املـؤمنني البخـاريُمنهجه, وأعتقد أنه ما صار 
 .ا, كام ورد يف ترامجهًوثامنني شيخ

ً متـنقال , طاملا حتدث عنه يف أثنـاء ديوانـه; تعرضه لتعذيب رشس: املنابعثاينو
ًبني حاالت نفسية, جتعلك تنحني له إكبارا, فلـم يكـن استعراضـيا عنــرتي النزعـة, 
يصنع أساطري حول نفسه أيام السجن والتعـذيب, بـل مل يـستنكف أن يتقلـب بنـا يف 

ً; من ضعف وقوة, ومن خور واستعالء, مل يـر بـذلك بأسـا, ومل يعـده َّأحوال املعذب
 .ًمنقصة, وهذا ما يكسب شعره صدقا وواقعية مغلفة بصوره القوية

 انظر إليه, ونفسه تؤامره عىل نفسه, وضعفه البرشي يبتزه ويـضغط عليـه, وآالم 
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 :التعذيب تساومه عىل االنحناء, وهو يقول
ّواهتز قلبي الذي قد هد  َخياف غـضبة  الذيَ بجسميًأحسست رعشة / ْلعذابه اَ

أتـى  / هاُه يف كل حلظة من الضنى قد عشتُعرفت / ْ جاءُريهَوجاء ضعفي الك / الكالب
 !تعلقت عيناه باجلواب / يقدم الرجاء

 التعـذيب, وأثقلهـم )1( ِواستعد معه ذكريـات املـسلمني األوائـل, الـذين آدهـم
 أن يستنرص اهللا تعاىل ملسو هيلع هللا ىلص يشتكون إىل رسول اهللا االضطهاد الوحيش األعمى, فجاؤوا

  : لطول ما عانى وأوذي يف اهللا−ً مستعجال −هلم, إنه يرفع شكواه ملواله 
سـتطعم الكـالب مـا  / سـألت خـالقي إىل متـى/  ?ملـن تركتنـا :سألت خالقي

 يـدوس فـوق ٌواملـوت قـادم /  تضم ألف سـوطٌحمافل / تهيا لقسو ;اهلول / ?وهبتنا
 !موت

جراحاتـه, وعـىل ضـعفه اإلنـساين و عـىل − وهـذه أغلـب حاالتـه −  يستعيلثم
 :مصاعب الطريق, فيهتف

 ِ والركـوعِ إىل الـصالةٌعائـد /  أنـا ملـسجديٌعائـد/  أنا مـن حيـث أتيـت ٌعائد
  / ِيف إثـرهًحثيثـة طلـق اخلطـى ُأ/  خلف أمحد الرسـول ِعائد إىل الطريق / السجودو

 . .كالفجر, كالصباح /  أنا برغمهاٌدوعائ /  الطريق كلهاعرفت قصة
لذلك فإنك ستجد تنويعات نفسية ووجدانية عديدة, مبثوثة هنـا وهنالـك, عـن 

 ثقـة بموعـود اهللا −التعذيب واجلالدين, وعن صربه ومتاسكه, وتثبيته لوالديه وأحبته 
 وأنت , ولن ختطئ عينك الثاقبة أهيا القارئ الكريم هذه املالمح−ًتعاىل, ويقينا بالظفر 

 .جتوس خالل الديوان الصغري الكبري
ِ وربام كان هذه خصيصة تالحظ يف القـصائد −ًويكاد يغلب عىل الديوان أيضا  َ− 
                                        

 .أكرم −!عجايب.. وأنت مالك: مل أعرف معناها أول األمر, وملا سألت البسيوين عنها قال) 1(
 . البسيوين– ﴾  Ì Ë Ê É﴿ : وهي عىل كل حال من آده احلمل إذا أكرثه, وثقل عليه, كام قال تعاىل
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يف غـري تكلـف  − ملسو هيلع هللا ىلصورسوله  ,الروح الدينية العالية, واحلب العظيم هللا تبارك وتعاىل
 : أن تقـرأ ويتجىل ذلك يف ألفاظه وتعابريه, يف عدد من القصائد, وحسبك−وال ادعاء 

 . لتلحظ ذلك يف غري ما عناء,دعاء/ يا رسول اهللا جئنا / ملسو هيلع هللا ىلصيوم احلبيب / ببابك
 

)6( 

òØäÛbi@ŠÇb’Ûa@bygZ@ @
, 1965من حيث التاريخ نلحظ أن أهم قـصائد الـشيخ رمحـه اهللا انطلقـت بـني 

, قبـل النكـسة بعـام, 66 سـنة ْتَبِتُك −من وجهة نظري  −, وأن أكثرها وأمهها 1967
 !ٍكان التعذيب وجبات يومية توزع عىل املساجني باحلظ, أو باهلووحني 

ومن حيث املوضوع نلحظ أن الشيخ رمحـه اهللا بـدأ الـديوان بـاألهم يف وجدانـه 
, ثــم )أيب(, ثــم )أمــي( يف املقدمــة, ثــم قــصيدة )اهللا أكــرب(فــاملهم, فوضــع قــصيدة 

ذلـك وضـع القـصائد ثـم بعـد  »  زيـارة«, ثم خاطبهم جمتمعني يف قصيدة )صغرييت(
بقـصائد حـب مـن نـوع خـاص, فاقرأهـا  ملسو هيلع هللا ىلصبرتتيب خمتلف, استأثر فيه رسـول اهللا 

ً, مفتون به إنسانا ومعلـام وقـدوة, ورسـوال ملسو هيلع هللا ىلص سيدنا املصطفىلتكتشف أنه مسكون  ً ً
ً يعرب عن ذلك أحيانا يف إيامءات صوفية النزعة, لكنها صوفية راشدة, بعيـدة عـن ,ملسو هيلع هللا ىلص

  .شذوذ واالدعاءالتكلف واإلغراب, وعن ال
هو يأخذ من بعض املفاهيم رقتها, ومن بعض األلفاظ محيمتها, دون أن جيعلـك ف

ً يلبس اخلرقة, وهيذي يف الشوارع, بـل هـو الـيقظ دائـام, أو جمذوب ,درويشتظن أنه 
ًاملحب دائام, الطموح دائام  حتـى وإن اسـتخدم ;ً الساعي للتغيـري دائـام,ً الرايض دائام,ً

املقام واألعتاب والسو والعشق والـشوق والوجـد والوصـال واألنـس  :ًألفاظا مثل
  ...والذوب والكأس واملريد

 أن جتـد هـذه األلفـاظ يف مـوطن جيـرح − ولن تستطيع −وحاول  إن استطعت 
ُغيب العقل, أو يُالتوحيد, أو ي  :يسء للعلم واالتباع, واقرأ معي هذه املواضعِّ
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 : أمييقول يف قصيدة 
ــَأدب   عـن سـواه لتلزمـيكفـي:ُيا نفس ـــ املق ــساحة اإلي  ِامنـام ب

  : نراه يقول,دعاء :ويف أرجوزته
ــت ــَأن ــت دفئ ــذي أرسي ــيَ ال  ك يف دم

ـــــدت مالحمـــــ ـــــرَه تـفب   يف فمـــــيُقَرق
 اًك داعيـــا وملبيــــفنطقـــت باسمـــ

ـــضت ـــام أف ـــسان ب ـــر الل ـــاَوج   مناجي
ـــف ـــرت دم ـــةُوعـج ـــقني مهاب  ً العاش

 ًةـيــــت مــــن فــــيض العطــــاء إنابــــوبك
  ُهَ جاللــُ ذقــت.. الــشوقَوعرفــت طعــم

 ُهَنحــــت وصــــالُ بمــــن مُتـملــــا التقيــــ
  همـُعرفتــ−مــن بــني الوجــوه−فهنــاك

ـــــ ـــــدر يف بح ـــــرهتـكال ـــــاة نث  مَر احلي
 ُراه النـــــاظرـالـــــرس فـــــيهم ال يـــــ

 ُرية ظــــــاهرــلكــــــنام هــــــو للبــــــص
 :يقول » مسافركلنا « ويف قصيدته 

 ففزعت للرمحن أشـكو وحـشتي   بغربتـيُيتِزاد الضنى حتى شـق
ــت أن ْفعرف ــُ ـــ ــال بغ ُسا ال ين َ ُ   بالـشوق احلبيـب لنـورهُمتِعَون  ِريهـً

ــ  ائرين تفكــرواـيـا ليـت كـل احلـ ــري يدعون ـــاخل ــشمـا إلي  رواِّه ف
  : يقولحلظة الوصالويف قصيدة 

 / حتـى حيـني موعـدي مـع اللقـاء /  قصة احلياةُّترد /  من املطرًأو قطرة  الندَبعض
 .يف حلظة الوصال / نذوب سيدي / سينتهي السؤال/ وعند ذاك سيدي 
تظهر هذه النفحة جلية, وإن خففت منها شكواه  » ملسو هيلع هللا ىلص يوم احلبيب« ويف قصيدته 
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 انظـر إليـه . لمني الباطـل عـىل اإلسـالم واملـسوغلبـة الكفر, )1(َمرارة الواقع, وحرد
  : يقول

ــــبال ــــل آه ــــاب أرس ُب ِ ْ ــــةـُ  ًايت معذب
 أجيبونـــــا. .ابكم نـــــشكوـإنـــــا بأعتـــــ

ِيا أكرم الرسـل ْ ُّ َ:ٌوجـد يف القلـوب رس ْ َ 
ـــرص ـــشوق يع ـــل ال ـــا ,ناِفاسرتس  ويطوين

ــق ــا ســيد اخلل ــةْفامــسح:ي ــتً غل    ظمئ
 واحلـــب مـــن كأســـكم يـــروي ويرضـــينا

  كمـُإال حمبتـــــــكهـال يشء نملـــــــ
ـــــ                         ـــــو هب ـــــسباـنرج ـــــدينا..ًا ن ـــــني املري  ب

ً شـيئا ممـا ملسو هيلع هللا ىلصال أعتقد أن يف طرح الشيخ الرقيق املفعم باحلب هللا تعـاىل ورسـوله 
يمجه ذوق املوحد, أو يرده طبعه, بل إنه حذا حـذو علـامء أجلـة كـابن تيميـة, وابـن 

يف اسـتخدام مثـل هـذه  − رمحات اهللا تعاىل  عليهم−القيم, واحلافظ الذهبي وغريهم 
ًاأللفاظ بمقادير متوازنة, خصوصا أننا يف زمن نشكو فيه جفاء بعض الطباع, وغلظـة 

 !بعض القلوب
) 7 ( 

òíŠÈ’Ûa@énî•ì–@ @
لقد فاجأتني قصائد الشيخ رمحه اهللا تعاىل, واندهشت أهنا لـه, ولفـت نظـري مـا 

, تغلفها البـساطة والوضـوح, كأهنـا أشـبه يتمتع به من نفس طويل, ولغة تسبق زمنه
رومانـسية  « ذلـك كلـه )2(بسهل يمتنع عىل من ال يملك مثل ذوقه وشـاعريته, يـؤطر

                                        
, أي عـىل قـصد وقيـل عـىل منـع, ]القلـم [ ﴾x w v u t﴿ : قصد, ويف قوله تعاىل:حرد) 1(

 .الغضب: ُواحلرد بالتحريك
 .من اإلطار واإلحاطة ) 2(
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  .إذا صح التعبري ;ِمعجبة»  دعوية
عش معي وانظر ما أروع الشاعرية, وما أبدع الصور, وما أرق األداء, وما أحـىل 

 :زيارةالتعزي, وأمجل السلوان, يف قصيدته 
َ مشارف تظل ألفعىل  / ِنا من ذكـرهَونصنع ابتسام / ونحن نرتدي الرضا /  يومٍ

ِيف جزيرة ببحـره / ٍ من بعيدَب احلياةُونرق  / ْلودـنا عـىل نوافـذ اخلــُتفتحـت قلوبـ / ٍ
ِتنفست زفراتنا يف واحة َ ُ ََ حني / متد بالرحيق  / ها الضنىـُ حينام يصيبُّالكف /  السجودْ

تردها عينان عائـدتان  / ْ حينام يشدها الرشودُوالعني / ىل القيود عًرصخة  اليدانِتعرص
 ُردة األمـان بـسمةُتـضمه يف بـ / والقلب حيـنام يـزوره األسـى / من حدائق الصمود

وصـية  /  بيننـاُّواحلـق / رافق اخلطـى عـىل الطريـق/ الصرب يعرف اجلميع  / الشهيد
  .الصديق للصديق

 !اهللا اهللا أهيا الشاعر اجلميل
ومـا , ُّ يكن التعزي وحده هو زاده, بل لقد امتلك ما هو أقو, وما هـو أسـدومل
ِة باهللا, واهلزء مما يعانيه يف سجنه, وكانت فلـسفته التـي طلقلقد حتىل بالثقة امل ;ُّهو أشد

 :هتون كل يشء مما يعاين, رضاه بموعود اهللا تعاىل
 

ـــ ـــراـال حت ـــن اجل ـــال ع ـــا يق  حزين مم
 ي أضـــــناينومــــا يقــــال عـــــن الــــذ

ـــ ـــاجلرح يب ـــساءـف ـــصبا ويف,رأ بامل   ال
  ِ ثـــــانٌقْلـــــَلنـــــا مـــــن الـــــرمحن خح

 ءإن رق ثــــويب يف الــــشتا;ال تفزعــــي
ـــــى ـــــع األس ـــــدان..م ـــــة األب ِونحول ِ 
ــــــتام  ءفالقلــــــب يدفئــــــه إىل اهللا ان

ــــــــذكو جــــــــ                          م ــــــــه ت ــــــــامن ُذوةَن  ِاإلي
ـــــد ـــــان زادي مع   ًماَال حتـــــزين إن ك

ـــــشيطان ـــــطوة ال ـــــر س ـــــاجلوع يقه  ِف
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  والـــزاد مـــا نلقـــاه يف يـــوم الزحـــا
ـــــداةم ـــــْزُ تَغ ـــــةُفَل ـــــوانُ جن  ِ الرض

 : يقول يف ثقة مستعلية,)فلنطلق ابتسامنا يف ليلة العزاء( :ويف قصيدته
مـدنا ُنا يـُفنبعـ/ والـسلطان  ُمل يفلح الـسجان/  والقضبان ُمل تفلح اجلدران

ٌمفاتح للغيب ال  / يا حسبنا / ناَيا حسب/ مالذنا . .ناُوالواحد القهار أمن/ بزادنا 
 !ختبئ اهلناء/ تقدم الغذاء والدواء والكساء / ُتر تفيض بالعطاء 

  :يقول )األمل(ويف قصيدة 
ننـا أو/ كبري  أن رهبا ِيصوهنا من الضياع/  احلياة يف القلوب ُفلم تزل مزاهر

ه الـويف ِوىف ريـاض وعـد / ننا بظله احلبيب نحتمـيأو/  نستجري ِبركنه الشديد
  !ُ ورابح..ٌالبيع رابح/ وإنه حلق / نرمتي 

  :ويقول يف القصيدة نفسها
ُفلتحكمـوا الـسف/ ونحن يف مواقع اخللود ننتظر / غد لنا . . لناٌغد َّألن /  ْنُّ

 /  الطريـقُ هنايـةًفلم تـزل بعيـدة / ا األصيلواستكثروا من زادن/  ٌبحرنا عميق
  !ويطفئ احلريق/ يبلل الظام  ومل يزل/  ٌقِ مغدَنا الرطيبـَ نبعّلكن

 حتى ينهض, ويستعيد مكانـه ;وير أنه ال بد من تضحية, ومن عطاء هلذا الدين
  :)األمل(ومكانته, يقول يف قصيدة 

لينتهي /  الكسيح َليسقط/ مل بد يا أحبتي من األ ال/  :نا تقولُفلم تزل أقدار
ليهتـف  /  واخلبـثِ الطـالءُفَمره / ليختفي يف قسوة النريان/  الذبيح ُتراقص
 ! إن صدقُليهدأ الشهيد/ ليستبد باملراوغ القلق / املوت للعبث  / :اجلميع

  : يف النفوسً باعثا األمل يقول)ال تذكر احلياة(ويف قصيدته 
ُتنبئ الغريب عن أمـل / فق  الشِخلف محرة  هناكًلكن رعدة ِّ َ / فلنرتقـب / ُ

                                !فلنرتقب
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 قصائده, يقدم من خالهلا رؤيتـه يف بتنويعات −رمحه اهللا تعاىل−ولقد اهتم الشيخ 

 , فقد كان ذا أمل دائم يف النرص, ثقـة بـاهللا تعـاىل;للواقع وللمستقبل, ولطبيعة الدعوة
  :» زيارة « يف يقول

 ٍ ليلِيف جوف / قهر الضنىُوسوف ي / يف كل دار. .يف دارنا / ِسنلتقي بإذنه
 مـن َونرقب احليـاة / نا من ذكرهَونصنع ابتسام / ونحن نرتدي الرضا / أو هنار
 .بعيد

وهو يدعو إىل اليقظة, واالنتباه للشعارات اخلادعة, واأللفاظ احللوة التـي حتمـل 
, وهو يقـول  )عذابنا( :انظر إليه يف قصيدته ;, وترفض النور والطهارةيف أثنائها املوت

 : يف سخرية سوداء ممرورة
 َى نلقـب األشـياءمتـ! / ?ناـُمتى يثور سيدي بركانـ! / ?متى يموت قهرنا
 ها مزيفـةُّ احلياة كلُحقائق! / ?ْونصنع احلقيقة املقدسة! / ?بالذي يوافق األسامء

 يف يـساق / ٌغـادة −يف عوائه الكئيب  −والرش  / ُوا رداءه فمزقٌقِ مطبٌّاخلري رش/ 
 ُهـَ بومـَّقَما أر / !ما أمجل السواد / ياك أن حتب خرضة الزروعإ / أعقاهبا املديح

ولتحرقـوا األزهـار  / ولتقتلوا األطفـال / ولتذبحوا احلامم / ينوح فوق دارنا/ 
 .كلها

 وألنه ير أن عـىل املـسلمني أن , »كام يقول الصعايدة« وألنه حيب بالده وناسه 
, يـستنخي ويـستنهض أبنـاء األمـةيرفضوا ما هم فيه من انكسار وهوان, فإنك تـراه 

 :وحيرك عزائمهم, دون تيئيس, وال كرس للهمم
 

ُ أكــرب مــن هلــو نُطبـواخلــ ٍ ْ   أكـــرب مـــن دعـــو ننادهيـــاُواألمـــر  قارفــهِ
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ـــ  ٌ مقـــربةُفـــاهلزلوا ألقـــدارها;ُّدِجـــ ــــهب ـــندفن أح ـــاَناياـا س   ونبكيه
ــود ــتم وق ــلٌأن ــرب ض ــانعهاّ حل ــد   ص ــع الكي َجيم ِّ َ ــاُ ــوي غوافيه ــي يط   ك
ـــا ط ـــُأبناؤن ـــأس ن ـــة للي ــامل   لمهمْسُعم ــيجلوها ;همُضــلت مع ــن ذا س  ?م

 ?هاـمعاليــ )نحمــي( عــن الــرشيعة مل   ناُحـــني يـــسأل;ريبـمـــاذا نقـــول لـــ
ــب ــن جيي ــال احلب?وم ــاإذا ق ــب لن ــــنتي   ي ــــو س ــــ. .أذهبتم  يهاـواهللا حمي

ــــفة ــــدين اهللا عاص ــــا ل  اهـ نعطي األرضَبعد. .ُذهب العرضَسي  ًإن مل نرده
; ه هباَإعالنه املتكرر استعداده للشهادة, وعدم مباالت :َومما يالحظ يف الديوان بقوة 

ُرغم العناء والتعذيب وقساوة السجان, وبنربة مستعلية, لرتبح بيعته, وتبارك جتارته ُ ُ: 

  :يقول» زيارة « ففي قصيدة 
فاملوت  / ِفلنرتد الكفن / ا وأعرف الثمنُأقوهل /  اخلطى عىل الطريقِلنطلق

  ! خفيفة بغري ساحتهٍمن انحناءة / ُّأحب يا أحبتي / يف رحاب طاعته
  :يقول, )فلنطلق ابتسامنا(: صيدةويف ق

نا يف ـَفلنطلق ابتـسام/  بالفناء َسنشرت اخللود /  اجلزاءَيا قرة العيون ساعة
 .ليلة العزاء

  :ً مطالبا إياه بالتجلد ,ً خماطبا أباهيقول » أيب« ويف قصيدته 
كـي يـضحكوا  / ناـِفاحلاسدون يف انتظار دمع / ْ بال دموع /  العزاءِولتقبل

 .ناـِرحُمن ج
  :يقول » أسبح ريب« ويف شهريته 

ـــــع ـــــ..ُأبي ـــــي اش َوريب من ِّ  شريــــــوال أست َاةـُأبيـــــع احليـــــ  رتـَ
ـــيس ـــت بأم َوكن ـــونِ ـــشى العي   مــــن رشهــــا املــــستطريُوأهــــرب   أخ

ــــاَوكنــــت أخــــاف حلــــول ِ مقـــٍعـــىل ظهـــر عبـــد   املناي   فقـــري ٍّّلـُ
ــــ ــــاهومل ــــى يف مح ــــت احلم ـــت ب  ُا طلب ـــأمن ـــصن الع ـــريـِح  ِزيز املج
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 كيـف :يسترشف آفاق الشهادة, وجالده يـرصف عـىل أسـنانه » مرثيتي« بل إنه يف      
  : فيقول?يموت بغري إذين

ِّغمض عيني ولقني َأ ِّ َ َّ ْ / ِسأعود إليـه فـال تبـك / فأنا سأموت / سم حبيبي ِاِ
 إىل ُ املـشتاقفأنـا/  ْسأعود إليـه/  الكون َّ الفرحة كلُواضحك حتى متأل أصداء

 ِفْ بطـرَفْختفـي الطـر/  تنـادي سـيدها ُاحلـور/  ِاحراها يا صُ أُواحلور/ لقياه 
 ! مع العطر شذاهاُّوأشم / الثوب

بعـد  »م1983 –هــ  1404 « يف رمـضان كانتولعل اهللا تعاىل أكرمه بميتته التي 
ًاإلفطار وصالة املغرب, مسافرا معتمرا مغرتبا ً  , يف احلـرم الـرشيفً ناويا االعتكـاف,ً

ًلعل يف هذا إكراما من اهللا تعاىل له, وتوفيقا ليلقى ربه الكريم   الذي كان حيـب لقـاءه −ً
 . عىل عمل صالح−

ولعل يف هذا أجر شهادة يناله بتوفيق اهللا تعاىل, ثم بنيته, وهذه األعـامل الكريمـة 
 أنـا ,ملسو هيلع هللا ىلص اجلنة, مع احلبيبجمتمعة, فاللهم إذا كنت حرمتنا لقاءه يف الدنيا فامجعنا به يف 

 .والدكتور أكرم وحرضتك أهيا القارئ الكريم
 )9(  

Ê†j½a@ïqaÛa@ @
êŠÈ‘@òÌÛ@ @

 وتنويـع مـصادره, ,  حيسن توظيف الـرتاث− بتوفيق اهللا إياه ثم بثقافته −والشيخ 
ليصل إىل مقصوده, فهو يناجي أمه بلغة, وخياطب صغريته بأخر, وإن مجع بـني 

الذي يمكن توظيفه للوصول للمقـصود, انظـر إليـه  ,ن الرتاثاخلطابني كوهنام م
   :وهو خياطب أمه

ِفـــري إىل املحـــراب ِّ َبثـــي شـــكونا..ِ َْ ــــــــة..هللاِ  َ ــــــــان. .ٍيف ثق  ِويف إذع
ًصــوغي الــدعاء مــدامعا ومــدامعا ً ـــــ  َ ـــــو إىل غي ـــــب دانـهتف ِث قري ٍ ٍ  
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ــــة القــــرآن  ٌوديعـــةولـــدي لـــديك:قـــويل لـــه ــــذرت لتحمــــل راي ِن ْ َ ِ  
ــــم  ُهَ حفظتــِذو النــون يف بطــن الظــالم ــــبحانك الله ــــسان ,س   ِذا اإلح

ــت ــاجزاُ موســى حــني أَومحي ــي ع ًلق  ِل آيــــة الــــرمحنـحيمــــ. .ِّيف الــــيم   َ
جتـد اللغـة وقـد اختلفـت,  ,كرة أخر – )1( خياطب ابنته حني−ثم ارجع البرص 

  : وهو يقول,)زيارة(واملضمون وقد رق, واملرجعية وقد تبدلت, تأمله يف قصيدته 
ُودة مالحمدَومل تزل و! / ? تذكريننيِال زلت ً فلم تزل ببسمتي  أما أنا! / ?كـَ

 / كِوتـسألني عـن هـديت /  يا صغرييت لدارناُّدَرـُوحينام ن / ها لبسمتكُّأزف ٌبقية
ْالشاطر حسن "َحكاية  ستسمعني يا أمرييت ََ ْ ِ  يف املدينـة َ الغـيالنَمىض ليقهـر / " َّ

ُهده حينام التقى باألعرج احلقود و / اءسودال واسـتخلص  /  من خنجـرهٍبطعنة َّ
 ِ احلاممـةَسـتعرفني قـصة/  وجاد بالدماء / هِنا بدمعِ قمحَ حقولَرو / احلسناء
 ِ والذئابِواألسود/  واخلراب ِوقصة الغراب  / الطيور والغناءَوقصة  /البيضاء

 ًيـا بـسمة / ْ يف ألـف قلـبٌبـسمة لسوف تعرفني أن إسمك احلبيب / والكالب
 .بَحـُت

 عـىل لتشكيل وعي طفلتـهمنه  يف حماولة ; يوظف القصص)صغرييت(ويف قصيدة 
   : فيقول,البعد

تلك التـي / ? التمساح واألسدحديقة  / هل تذكرين :كي تفهمي صغرييت
 / وهو السعيد بام محـل / ًك احلبيبة ناعامِيميض بنشوت /  فيها ذلك اجلملِركبت

ذاك الـذي ال  / طـىُذاك الـذي تزيـد عنـده اخل /  العـرينَهل تذكرين صاحب
ِقـد نلتـه صـغرييت / ْهَ الوحوش أن تنال ساحتُرسْجـَت ِ ِقـذفت مـن يـديك مـا  / ِْ

 /  يف الرجـالَال عيـب / عيب يا صـغرييت يف قـسوة األغـاللال / ْهـَأصاب هامت
 .ْ الرجالَالعيب فيمن يعشق انحناءة

                                        
 .يكن قد تزوج بعدليست ابنته وإنام هي أخته فلم ) 1(
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 بقليـل مـن −وبمناسبة اللغة وطواعيتها بحسب املخاطب, فلن ختطئ عينـك      

اهللا  يقـول يف : يف مواضع عـدةالتناص واستلهام القرآن وجود مقدار من −التأمل 
 :أكرب

ـــ ـــسم اهللا جم:ُرباهللا أك ــــُب  رســيهاُو سنــــ بالتق..اهللا أكــرب  رهياـ
  : يقولأميويف 

ــث ــية..ُوالغي ــد قدس ــصنعه ي ٌت ٍواحلــب ذو عــصف  ٌ  ِ مــع الرحيــانُّ
  :, يقولًوكان ملحدا ومات :ويف قصيدته

ُفلتخـشع األصـوات/  ِيعـرب الـدجى لفجـره/ والنور يف إرصاره العجيب  ِ 
ِتنصت األكوان ول/ للرمحن  ِ ْ .. يرتـل القـرآن/ يرتل القـرآن / ا فالشيخ قد بد/ ُ
 ..القرآن

  : يقولاألملويف قصيدة 
  !ُ ورابح..ٌالبيع رابح/ وإنه حلق / ه الويف نرمتي ِ رياض وعدويف

) 10 ( 

@kz;½a@ @
jØÛa@éjy@ @

  :ِّولعل من التأكيد وعدم التكرار أن أذكر هنا بحبيه الكبريين
و احلب اجلارف هللا تعاىل, ونربة التوحيد التي تبدو عاليـة يف  وهحبه األول 

 : فتأمل قوله− وال نزكيه عىل اهللا −خطابه الشعري 

ِرغبــــت انتــــسابا لــــرب اجلــــالل ـــوح  ً ـــوق الطم ـــسورَيف ـــب اجل   بقل
ـــــ ـــــهدت خلق ـــــدَفأش ٌك أين عب َ ِّ   العزيــــز الغفــــورَ املليــــكَّبَحــــَأ  َ
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َســــلَوأ ــــ  َم عنــــد رضــــاك الرحــــالْ ــــسريىقـوأل ــــاء امل ــــديك عن  َ ل
 : يعلن فرحته بلقاء اهللا تعاىل» مرثيتي « ويف 

ِّأغمض عيني ولقني إسم حبيبي  ِّ ال يطلقـه إال يف / ًفالطائر يعزف تغريـدا / َّ
 !حلن رحيل

  :ًويف قصيدته القوية, التي تنضح حبا ورضا باهللا تعاىل, يقول
ٍأنـــا قـــد وقفـــت ببـــاب رب قـــادر ـــُي  ٍّ ـــى لدي ــــرج ـــواءـه الن  ُفع واإلي
ـــة ـــد حاج ـــي لعب ـــت أن ألق ًوكره ـــــ  ٍ ـــــُدـفعبي ُّ ريب كله ــــــُُ  ُقراءـْم ف

ـــؤاهل ـــئمت س ـــد س ـــسألتهَولق ــــتغناء   ُم ف ــــاحتهم يب اس ــــت س ُوترك َ ِ ْ ُ َ ُ 
ـــلمت ـــدهُأس ـــو عن ـــعفي ليق ـــه اســـتعالء   ه ض ـــد رحاب ـــضعف عن ُفال ِ 

 ك بأننــــا ســــجناءــــــأشــــكو إلي  ًربـا قـاهرا..ونـعت الكـِيا مـن وسـ
 :هيتف »  ببابك«ويف رائعته 

  كَّبـُّردد حيها ح. .ُوحيدـزها التـ هبقلو
  ?كُّمن رب : حني يقال..وهنتف يف جبني الصبح

  ى إىل غريكـال أسع. . األكوانَالقـإهلي خ
ُرشَ أ..إهلي فالق اإلصباح  كُني عبدـف أنْ

رمحهـام اهللا, إذ عـاش الـشيخ رمحـه اهللا تعـاىل   فكان لوالديه )1( حبه الثاينوأما  
معاناهتام, وأحـس بمـشاعرمها املجروحـة لبعـده وحبـسه, وعـايش آالمهـام 

 ..ً وأرشكهام معه بعضا من تصوراته, وواسامها,فكتب هلام ,ومواجعهام لفقده

  : ال تذكر احلياة:انظر إليه وهو يتحدث عن والدته يف قصيدته
                                        

 يوم احلبيـب صـىل :  وراجع قصائدهصىل اهللا عليه وسلمأظن أنه الثالث حيث حبه الثاين لنبيه حممد ) 1(

أنـوار الروضـة, التـي : من الديوان, وقصيدة..يا رسول اهللا جئنا/ إرساء / املادحون / اهللا عليه وسلم 
 .قاهلا بعد خروج الديوان للنور
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ِجتيب للجميع باسمه/  يف السحر َدموع الُال تقل يل إهنا جتفف  َل الطيـوفـِّتقبـ / ْ
 بالبـاب ٍ بطرقةٌقـَّها معلـُوسمع/ تقبل الثياب / ترسق اخلطى ملوضعه  / ال تر سواه

 !ها التياعُها ويومُوليل/ ا الضياع َوحوهل/  ًوحيدة/ 
 ..وأرجو أن يكون يف هذا املقدار كفاية

, فـام هـذه إال قـراءة عاجلـة ,تك قارئي الكريم آذيأرجو أال أكون قد :ويف اخلتام
  !التي مل توف الشيخ حقه

ًأسألك باهللا أن تساحمني إن وجدت تقصريا, وإن أحسنت بأخيك ظنا, فادع لـه و
ولـك  : ألنه أحوج ما يكون لدعائك, وألن مالئكة الرمحن سرتد عليـك;بظهر الغيب

 ., فال تبخل عيل وعىل نفسكبمثل
 عـىل هـذه أكـرم رضـا. دشكر أخي املبارك اجلميل املتوقد أشكر لك صربك, وأ

 ألترحم ;وال جوانتانامو كوندوليسا وال كويفالفرصة العظيمة, التي منحنيها من غري 
ً  وفارس جمـل, وألسـدد بعـضا مـن دينـه يف ,بطريقتي عىل داعية جليل, وشاعر نبيل َ ٍُّ

 .عنقي, الذي كان يستحق السداد من ثالثة عقود
 .)1( هللا وبحمدك, أشهد أال إله إال أنت, أستغفرك وأتوب إليكسبحانك ا

 عبد السالم البسيوين
 م2005 / 7/  31 يف الدوحة القطرية

*   *   * 

                                        
كرب وأستاذي عبد السالم الذي زادين استقباله املنبهر بإبراهيم عزت الشاعر حبـا لـه, وأنا أشكر أخي األ) 1(

 أكرم . ًوتقديرا لشعره; فوق تقديري وحبي
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pŒÇ@áîçaŠig@ŠÈ‘ 

áíìÔmë@òa‰…@ @
…N@âýÛa@†jÇ@åy@ @

 ,تناول الدكتور حسن عبد السالم شعر الشيخ إبراهيم عزت من مخـسة جوانـب
 .)1(ها ما ذكره الدكتور ونلخص حتت ,نذكرها هنا

1M@@òí‰ìÈ’Ûa@òiŠvnÛa@@ @
التجربة الشعورية هي تفاعل الشاعر بعواطفه وأحاسيسه مع األفكار أو املواقف 

  .واألحداث التي يريد التعبري عنها وتصويرها
 , وإخالصـه يف اإلحـساس هبـا,وبقدر معاناة الشاعر يف معايشة أفكاره ومواقفه

  .ي الشعرِّوقدرهتا عىل التأثري يف متلق ,ج التجربةضنيكون  ,وصدقه يف التعبري
yaë@áç†;Z@@ @

 غـري »إبـراهيم عـزت« عنـد هواحلق أن الكالم عن أغراض للشعر أو موضوعات
 فلقـد , فليس يف شعره تنوع للامدة الفكرية واملواقف التي تنبني عليها التجـارب,متاح

 وشـغل ,اهلم الذي مـأل نفـسهو. ً كام كان شاعرا يف دعوته,كان الرجل داعية يف شعره
 .  واستحوذ عىل مشاعره هم واحد,فكره

ًلقد أصدر الشاعر ديوانا اختار له عنوان  «فـسامه  ,اً هو عنوان أوىل قصائده ترتيبـاً
  ,احلقيقة التي يعرب عنها هذان اللفظان هي التـي عـاش الـشاعر هبـا وهلـا و,» اهللا أكرب

واقف قصد تـصويرها ختـرج عـن دائـرة هـذه أو م ,فليس له جتارب أراد التعبري عنها
  .احلقيقة

                                        
 طبعه املؤلف الدكتور حسن عبد الـسالم بـدون بيانـات نـرش, –كتاب بنفس العنوان : مصدر هذا املقال) 1(

ل إن شاء اهللا وجهة نظر املؤلف يف شعر الشيخ إبراهيم وقد قمت بانتقاء هذه املباحث من الكتاب; لتشك
, .وقد وضعت بعض العناوين اجلانبية للفقرات مساعدة القـارئ يف اسـتيعاب الفكـرة. عزت رمحه اهللا

 .ًبجانب ما ذكرته مسبقا حول نقد الدكتور حسن لبعض جوانب الديوان
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 هـي يف » اهللا أكـرب «حتى قصائده التي قد توهم مـن عناوينهـا أنـه جـاوز دائـرة 
 »صـغرييت« وقـصيدة » أيب « وقـصيدة » أمـي «حقيقتها يف قلب هذه الدائرة فقـصيدة 

  . الذي يتشكل منه ديوانه,كلها أجزاء من هذا النسيج الواحد
ً وال ملكا وال رئيسااً ومل يمدح أمري, ومل هيج قط,يف شعر مل يتغزل قطماذا تقول  ً, 

  !?ملسو هيلع هللا ىلصومل هتتز ملكة الشعر فيه ألحد من الناس متدحه سو رسول اهللا 
ً وصار تدينه طبعـا , وجعل حياته كلها يف حدود هذا اإليامن,لقد أخلص يف إيامنه

  .ًطعا من نفسه ووجدانه وق,ً جاء شعره أقباسا من نور إيامنه, فلام شعر,فيه
وبعد هذا الكالم النظري حيسن أن نقرأ بعض أشعاره لنـر مـد التـآلف بـني 

 .  ومد االنسجام بني ما استقر يف قلبه وما جر به قلمه,الطبع والتعبري
  :ًخماطبا ربه عز وجل»  أمي «يقول يف قصيدة 

 لبــــــيك حـــــتى تــــسـتـجــيب دعــــــاءنا
ـــــدب ويف  ـــــيك يف جـ ــــســانلبـ  إحــ
ـــــالوة ـــــوب حــ ــــبض القلـ ـــــيك يف ن  لبـ

 هتـــب اخللـــــود إىل التــــــراب الفــانــــي
 نطـــوي احلـيــــاة وركبـــــها..ًشــوقــــا هبــــا

ــــوان ـــع الرضـ ــــا م ـــســتعــجل اللقـي  ن
حلظـة  «  قـصيدةيفومن فيض هذه احلقيقة جاء تعبريه يف خطاب ربه عـز وجـل 

  : إذ يقول» الوصال
حمتاجة من نورك /  مشتاقة إليك يف القلوب ملحة/ ك سيدي جوارحي مشتاقة إلي

 .بعض ما يبل غلة الظمأ/ الفياض 
يـصدر تبتلـه اخلاشـع يف  , وملكت عليه نفسه,وعن احلقيقة التي استقرت بفؤاده

  : التي يقول فيها» ببابك «قصيدة عنواهنا 
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ـــــــــادره ـــــــــن أغـــــ ـــــــــابك ل  ببـــ
 ولــــــــن أســعـــــــــى إيل غــيــــــــــرك

ــــــــ ـــــــــســأنـ ـــــــــياـج بالـرض   ثـوب
 ـدك أنــنـــــــــي عــنــــــــُوأشــــــــــــرف

ـــــــى ـــــــا تـعطـ ـــــــد حــينمــ  وأحــمـ
 وتـجـــــــــــري بالـعـطــــــــا كـــفــــــــك

ــــــــبلو ـــــــضــا ي ــــــــد والـقـــ  وأحــمـ
ــــــوك ــــــا عــــفـ ــــــي سـن ــــــع ف  وأطـم

 ,فإذا جاوزنا شعر املواجيـد اإليامنيـة واألحـوال القلبيـة يف مثـل هـذه القـصائد
 الشعر الذي يصور معانـاة الـدعاة ,الواقع يف السجن احلريب واملعتقل نظرنا إىل شعر و

 من نبع اإليامن يف اً متدفقاً فيض−ا ًأيض − وجدنا هذا الشعر ,يف عهد االستبداد والظلم
 أليس إيامنه هو الذي جلب عليه هذه املحن, أليس إيامنه هو مالذه الوحيد الذي ,نفسه

  ? واألمل يف جتاوزها,عىل حتملهايستمد منه الصرب 
 : يقول فيها»األمل«هذه قصيدة تصور املحنة عنواهنا 

يـصوهنا مـن / فلم تزل مزاهر احلياة يف القلـوب /  ليهدأ الشهيد إن صدق 
وأننا بظله احلبيـب نحتمـي / وأننا بركنه الشديد نستجري / الضياع أن رهبا كبري 

نظل يف مواطن / البيع رابح ورابح / حلق وإنه / ويف رياض وعده الويف نرمتي / 
وحني يبـدأ / ونذكر اسمه احلبيب حينام يضمنا السجود / البالء والرجا نوحده 

 .وترشق احلياة باسمه الودود حينام نردده/ احلديث بيننا وبينه نمجده 
 , وهذه هي جتربته الشعرية التي عاشها,هذه هي عواطف الشاعر التي عنها صدر

 » اهللا أكرب « ومهام القى يف سبيل إيامنه فإن حقيقة ,إليامن الذي عاش به ولهمتمثلة يف ا
  . وحتيي يف قلبه غراس األمل, لديوانه هتون عليه األملاًالتي جعلها عنوان

 ويف ظلها حيتمي املؤمنون ويف ريـاض ,هذه احلقيقة التي تصون احلياة من الضياع
  . ويرددوهنا فترشق احلياة,وعدها يرمتون
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2Mïßý⁄a@âaŒnÛüa@Z@ @
 أنـه » إبـراهيم عـزت «يدرك املرء أول ما تقع عينه عىل الغالف الداخيل لـديوان 

  : وتبدو مظاهر هذا االلتزام فيام ييل,شاعر إسالمي ملتزم
M  اهللا أكرب «العنوان الذي اختاره الشاعر لديوانه «.  
M حف الــصورة التــي رســمت عــىل الغــالف متمثلــة يف كفــني ترفعــان املــص

  .الرشيف
M سور القرآن الكـريم هـي سـورة الكـافرون والتـي ,تصدير الديوان بإحد 

D C B A  H G F E ﴿: يقول فيها ربنا عـز وجـل
I O N M L K J U T S R Q P  Y X W V

[ Z  ̀_  ̂] \﴾   ]الكافرون[ . 

M والتي وجهها الـشاعر إىل أمـه ,كلمة اإلهداء التي كتبت عىل غالف الديوان 
 وإىل مـن , وإىل الذين شـاركوه آالم املحنـة التـي تعـرض هلـا,وتهوأبيه وإخ

 وإىل الذين حتابوا بروح اهللا عـىل غـري أرحـام ,سبقوه إىل اجلنة وإىل من ينتظر
  .بينهم

M اهللا أكرب « حيث جاءت القصيدة األوىل ,ترتيب القصائد األوىل يف الديوان « 
 وهي موجهة إىل أخته ,» غرييتص « والرابعة » أيب « والثالثة » أمي «والثانية 

 ما يدل عىل أن وراء هذا  , وال غريهًا زمنيًا ومل يراع ترتيب» منى «الصغر
 : إىل االلتزام بأولويات الطاعة والرب اهتداء بقول اهللا عز وجلاًالرتتيب قصد

﴿q p o n m l k j i h g f﴾  
 .  ]36:النساء[  

M  مراعـاة لدرجـة الـرب وحـق  » أيب « عـىل قـصيدة » أمي «ويف تقديمه قصيدة
  . فقد ورد يف احلديث الرشيف تقديم حق األم عىل حق األب,اإلحسان
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ومع هذا االلتزام اإلسالمي الذي تبـدو مظـاهرة واضـحة مـن غـالف الـديوان 
ثـل ُ نجـدنا مـع امل» إبـراهيم عـزت « فإننا عندما نقرأ شعر ,وعنوانه وصفحاته األوىل
ك الـشعر الـذي ال جيـور عـىل حقـائق الـدين إلرضـاء  ذل,املنشود للشعر اإلسالمي

  . وال هيمل مقتضيات الفن للتعبري عن حقائق الدين,مقتضيات الفن
عنــدما ًلقــضية األدب اإلســالمي يــسيئون صــنعا إن بعــض الــذين يتحمــسون 

  .يتصورون أن جمرد الوعظ ونظم التعاليم هو كل ما يطلب من الشاعر املسلم
 بـل , ومعاين اإلسالم, خيرج قيد أنملة عن حقائق الدين ملإبراهيم عزتإن شعر 

 ومـن تـاريخ صـحابته , يقتـبسملسو هيلع هللا ىلص ومـن سـنة الرسـول ,إنه يف ظالل القـرآن يـسري
  . وال إىل ناظم حكم, وهو مع هذا كله مل يتحول إىل واعظ,يستوحي ويستدعي

 وصـاحلة ,وكل قصيدة من قصائد شعره صاحلة للتدليل عىل التزامـه اإلسـالمي
  .ك للربهنة عىل اقتداره الفنيكذل

 إبـراهيم انسجام متقن مـرده يف رأيـي إىل أنويف هذه القصائد تلتقي قيم الفن يف 
 عـن حياتـه مل خيـرج ّ فلام شعر وعرب, عاش اإلسالماًموهوبا ًرمحه اهللا كان شاعر عزت

  .عن حدود حياته التي صاغها دينه
ًشاعر أن جاء شعره حامال قـيم هـذا لقد أثمر االلتزام بالدين كمنهج حياة عند ال

  . بل يف كل بيت ويف كل سطر,الدين يف كل قصيدة
3MòîÔîì½a@Šþa@Z@ @

 بـل هـي ,موسيقى الشعر هي أحد الفروق األساسية بني القصيدة وقطعـة النثـر
  .الفاصل الذي متيزه األذن عند االستامع لفرعي األدب

أجيـال مـن النقـاد والـشعراء, وال ًوكانت موسيقى الشعر جماال خلالف كبري بني 
 إن اجلدال حـول موسـيقى الـشعر مل تزال آثار هذا اخلالف موجودة إىل يومنا هذا, بل

 .نته بعدي
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وجوهر اخلالف يتمثل يف مد حرية الشاعر يف أن خيرج عـىل النظـام املوسـيقي 
 .املوروث للقصيدة العربية

ه حـاول أن حيقـق  نجـد أنـعـزتبراهيم إ« للشاعر )اهللا أكرب(وبالنظر إىل ديوان 
 وعـرشين ىًتوازنا فيام يكتبه بني النمطني, املوروث واجلديد, فلقد حو الديوان ثامنـ

منها ثالث عرشة قصيدة عىل الـنمط املـوروث, ومخـس عـرشة قـصيدة عـىل  ,قصيدة
 .)1(النمط اجلديد

جام  وحفلـت بانـس, املوسيقيرة من وحدة القافية مل تفقد النغموالقصائد املتحر
يف اإليقاع وتناسق يف هنايات الـسطور, وتناسـب يف األلفـاظ واحلـروف, وروعـة يف 

 .)2(التصوير, وسالسة يف التعبري جعلتها من أفضل ما كتب يف الشعر اجلديد
ولقد سلم هذا الشعر من العيوب التي أخذت عىل كثري من كربائه ومحلـة لوائـه, 

والركاكة, ومحل مضامني تـصادم  ,ة والنثريةهذه العيوب املتمثلة يف خمالفة قواعد اللغ
 .عقيدة اإلسالم, والتشبع بالرموز الوثنية, ومقوالت العقائد الباطلة, والغموض

4MòíŠÈ’Ûa@ñ‰ì–Ûa@Z@ @
إحياؤه باملعنى دون كشف, وتأثريه يف النفس عن  :من أهم خصائص الشعر اجليد

 .طريق الصورة, قبل أن يؤثر يف العقل عن طريق الفكرة
شعر لغة العواطف, وهذه اللغة مطيتها اخليال القادر عىل اكتـشاف العالقـات الف

تجسيد املعنوي, وتشخيص اجلامد, وبعث احلياة فيام الالبعيدة بني األشياء, والقادرعىل 
 .ال حياة فيه

                                        
أيب, وبعـد, اليـوم عيـد, حبيبتـي : روث وقصائداهللا أكرب, أمي, دعاء, كنموذج للنمط املو: راجع قصائد) 1(

 .بالدي, كنموذج للنمط اجلديد
فضل األدلة عىل موسيقية تلك القصائد أهنا من أروع األناشـيد التـي غناهـا منـشد الـصحوة أبـو أومن  ) 2(

: مازن, من غري أن يستخدم أي أدوات موسيقية إال صوته العذب وأحلانه البـسيطة املعـربة, فـارجع إىل
 .حمة الدعوة, اليوم عيد, حبيبتي بالدي, يف رشائطهمل
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 ففـي أكثـر قـصائده يرسـم ,اوشعر إبراهيم عزت يف جمـال التـصوير غنـي جـد
 :, انظر إىل خطابه أمه إذ يقولاً يعدد أحداثوال ,اًلوحات, وال يسوق أفكار

 ُّيـــا واحـــة العمـــر الغريـــب تـــضمني
 وهبـــــا أطـــــالع يف اهلــــــجري أمـــــاين

ــــباكه ــــراغ ش ــــكو ف ــــا أش  ِيف ظله
ـــــــان ــــــــون يف خفق ـــــــوح باملكن  ِوأب

ـــشودة ـــا مـــن هبـــا فرحـــي غـــدا أن ًي ْ 
ــــــان ــــــسمة وأغ ـــــــدد ب ــــــا جت ِوهل ُ َّ 

ـــــي ـــــد غربت ـــــا دفء هيده ُوحناهن ٌ 
ـــــد تكف ْوي َ ُ ِكـــــف وحـــــشة األحـــــزانٌ َ َ ُ ِ 
الذي بفضله حتولت صـفات األم إىل صـور  ,جتد يف هذه األبيات اخليال اخلصب

متحركة, وخرجت من عامل الفكر اجلامد إىل عامل احلس احلي, فاألم واحة تـضم ابنهـا 
بة الشاعر, ويد ختفف وحشة يف ظلها, وهذه الواحة ذات الظل حناهنا دفء هيدهد غر

 .ًلشاعر غريب, شباكه فارغة, لكنه يف واحة أمه ير أمانا يف اهلجريوعمر ا .أحزانه
 ينظر الشاعر يف كون اهللا فرياه لوحات ناطقة بقـدرة اهللا عـز » دعاء « ويف قصيدة 

وجل, فيسبح ربه معها, وينـضم إىل موكبهـا احلافـل بالـصور التـي رسـمتها كلـامت 
 :الشاعر يف قوله

َأســــبح ر َُ ِّ ِف بِتـــْهَأَو  ْورُيــــُّ الطَلْثــــِ مِّيبُ ِم إْاســـُ َه كَلـــِ  ْريِبـــٍ
ِربِ كَرَأ ــــْ ِاء بَي ــــً ــــسَل َّون ال ُّمــض النَوَو  ْءَامِ ِ ــْ َوم وُج ــِ ــد امل َْبع ِ ْ  ْريِسُ

وتقـرتب مـن عـامل  , من القافية ترتاكم الـصور يف تعبـريه»عزت«وعندما يتحرر 
 . وليس الرمز الغامض املغلق,الرمز الدال املوحي

 :فكان مما قال. .ه من ألوان العذاب يف السجنآ يذكر ألبيه ما ر» أيب «يف قصيدته 
ْالنظرة املعقوفة الشعاع تقتل األمان يف العيون       َ ِ ُ َّواللفظة املعذ ِبة/ ُ ُ/  

ُمتـزق األستار يف مـجون  ِّوالرصخة املروعة/ َ ُمعزوفة /  ِّيف الغرفة املفزعة/  ُ
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ِاجلـنان يف حدائق اجلنون َّ ِ )1(       .   
 :ًومن الصور العجيبة أيضا قول عزت

ُتضمه يف بردة األمان بـسمة الـشهيد /والقلب حينام يزوره األسى الـصرب  / ُ
 .رافق اخلطى عىل الطريق الصرب / يعرف اجلميع

فاألسى والصرب هنا شخصان يتحركان, وبسمة الشهيد كـذلك تـضم القلـب يف 
 !بردة األمان

ðëb™ŠÔÛaë@ïãýîØÛaë@pŒÇZ@ @
متيز شعره يف جانب التصوير, سننظر يف قصيدة له وقـصيدتني لـشاعرين وليظهر 

ن التي ذاقوا مراراهتا يف سجون العهد جآخرين, والقصائد الثالث حتدثنا عن حمنة الس
 :الظامل, وهذه القصائد هي

 ,» امللحمة النونيـة «, وقصيدة يوسف القرضاوي » وبعد «قصيدة إبراهيم عزت 
 ,, األوىل تـصور, والثانيـة تـصف» حبيبتـي أنـا اعرتفـت «وقصيدة نجيب الكـيالين 

 .والثالثة تقص
ÒÈí@ïãýîØÛaNN@ @

 :ًفلنعرف القصة أوال من نجيب الكيالين
حبيبتي من أجـل ذلـك /  والسقف فوالذ وصخر وقدر / جدران سجننا سميكة

  كل يشء مل يكن/ وقلت كل يشء كان / اعرتفت
/  والكـالب ,والـسياط ,واجلالد ,املوت/ » اعرتف «حتى الصرب قال يل   صربت

 !لكنها متوت/ تنذر بالعواصف املدمرة /  وأعني جواحظ متوت
ذاك الذي جـاء يل  / وهو ويل نعمتي/ قد خنت سيدي  / وقلت يا حبيبتي بأنني 

                                        
 ). اجلن, فصيحة : اجلنان) ( 1(
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/  !ولست أدري مـا املـؤامرة/ وأنني الضليع يف املؤامرة / كرامتي / حريتي / بعزيت  
 !فهذه إدانة مؤكدة/ ذا انخرس إ/ ذا صمت إ/ حني يتهم وماذا يفعل الربيء 

/ تركله األحذية الثقيلـة / ورأيس املديل املحتقن /  رجالي يف سالسل السقوف 
مـن / مـن البـرش? / وما اسـتطعت ان أميـز الوجـوه / وعاد سيدي املطاع والزبانية 

 .الكالب
 َهـل يـضري الـشاةو/ وانتـزاع أظفـري / حتى السياط واألكف واإلبر / ال أعي 

سـو / حيـرتق مل يبق يل سو اللهـاث / لكن قلبي خافق / ! ?إذا ذبحتها/ سلخها 
 الفؤاد خيتلج 
 / :وقلـت يف مـرارة/ ن أنام ألكم أريد / منذ ثالث مل أنم  / ? أتعرتف: وقال يل

بيـضاء أو / وف أريد رقعة بال حر/ الورق  :قلت/ نعدها  :قالوا/ فلتجهزوا الوثيقة 
 !بمحض رغبتي/ سم أرسيت اسمي وا/ ي أخط عند ذيلها لك/ ء ال هيم صفرا

/ معـذرة إليـك سـيدي  / ?أنحن نفرتي عليكم الكـذب/  املفتش الكبري هوقهق
وكنـت أنـوي / إين اعرتفـت بالـذي جـر  /فأنت صاحب الوالء والوفاء واألدب 

 !ن أغري النظامأقررت / وكنت أبغي سحلكم / قتلكم 
مـن  / ?من الذين حرضوك/  !فإنه انقالب / اً وانرب مفرسُكبريومتتم املحقق ال

  ?زودوك بالسالح / ?أو دربوك / ?تراهم مولوك
واملزيد / وليس يل من خمرج سو املزيد / واعرتايف ناقص / حبيبتي قد اعرتفت 

 !ألهنم ال يقنعون/ من الكالم 
د الفؤاد من أحـالم وما يراو/ وما جهلته / ما عرفته / حبيبتي قد قلت كل يشء 

/ أو طـاف حلظـة بخـاطري / ونزويت من األوهام واألحـزان / أو جال يف رسيريت / 
/ حتـى رؤاي يف املنـام / »  الـرتام «سمعتها مـن »  ونكتة « / !نوادري/ حتى مهازيل 

أنا الـربيء / وليس يل سو املثول والقبول / وهم يفرسون كل ما أقول / ذكرهتا هلم 
مجيع / حتى وإن مل يطلبوا الدليل / وإنني الدليل / قاتل اخلؤون والقتيل وال/ واألثيم 
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/ صل عندهم هو اإلدانة األ/ بال شكوك أو ريب . .مقدس/ ما يسطرونه من الكذب 
. .قتلته«/ :وقلت يف النهاية/ »  سبحانه.. .سبحاهنم «/ ن تشدقوا بالعدل واألمانة إو

 .» واغتلته/ جود دسته حتى إذا عاد إىل الو/ أبدته . .ذبحته
إن الذي قتلتـه يف /   قد اعرتفت / :وقال يف قراره املكني/  تبسم املحقق الرصني 

مـا أنـت / من حتته ترقرق األهنار / ألنه كام تراه خالد عريق / حقدك املجنون مل يمت 
 .بال اعتبار. .بعوضة. .ذبابة/ إال دودة حقرية رصصار 

 عـىل النظـام يف اً السجن احلريب بأنـه كـان متـآمرهذه حكاية اعرتاف الكيالين يف
ألن القـوم كـانوا يريـدون  ; حتت وطأة التعذيب اجلهنمياً منتزعاً اعرتاف;العهد البائد

 . بأي يشء وبكل يشءاًاعرتاف
 ممـا كـان حيـدث يف غياهـب اً وهـي تقـص علينـا أطرافـ,اوالقصيدة طويلة جد

 .ل, واغتيلت فيها كرامة اإلنسانالسجون التي امتهنت فيها قيم احلق والعد
òîãìäÛa@òàzÜ½aë@ðëb™ŠÔÛaZ@ @

 :امللحمة النونية  فيقول يفيوسف القرضاويوهذه املأساة نفسها يصفها الدكتور 
ــاحة  ــريب«يف س ــسب»احل ــمهـح ــث  ك باس ــن باع ــوينٍم ــد طرح ــب ق   للرع

ـــه حتـــى رأت ــــوين  مـــا كـــدت أدخـــل باب ــــسبه ظن ــــا مل حتت ــــاي م  عين
ــــرب ــــل ش ــــاظرٍيف ك ــــذاب من   كـــل جبـــني− واهللا –ينـــد هلـــا   ٌ للع

ـــو ـــذا ه ـــورة»احلـــريب«ه ـــل ث  تــــدعو إىل التحريــــر والتكــــوين  معق
ـــــدوا ـــــة أع ـــــه زباني ـــــألذُفي  وختصـــــصوا يف فنـــــه امللعـــــون   ل

 وأكفهـــــم للـــــرش ذات حنـــــني  عقـــــوهلم بـــــأكفهم..متبلـــــدون
ــــنهم ــــرق بي ــــياطهمُال ف ــــني س ــــــل   وب ــــــأٌ أداةٌّك ــــــدي م  فون يف ي

ـــز  يتلقفــــــون القــــــادمني كــــــأهنم ـــىل كن ـــروا ع ـــنيٍعث ـــديك ثم   ل
ــــلوب   بالعــصا,باليــد,بالكربــاج ,بالرجــل ــــل أس ــــسيسٍوبك   دونٍ خ
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ـــــو ـــــة منهم ـــــن اآلدمي ـــــاهللا أي ـــود  ت ـــل حمم ـــن مث ـــنيٍم ـــن ياس   وم
ــاب,ٍمــن جــودة  )1(  وأمــــــني ٍ وعطيــــــةٍومحــــــادة   ومــصطفى,أو مــن دي

ـــدين  ال حتـــسبوهم مـــسلمني مـــن اســـمهم ـــيهم غـــري ســـب ال ـــن ف  ال دي
ـــردع ـــن ي ـــب..ال دي ـــمري حماس ــعب  اًال ض ــوف ش ــ. .ال خ ــانونـال مح  ى ق

ــــإنام ــــاك ف ــــا هن ــــن قانون ــــن ظ  »  البـــسيوينُمحـــزة «قانوننـــا هـــو   ًم
ـــورهتم ـــالد ث ـــذاهبم..ج ـــوط ع ـــــموه زور  وس ـــــداًس ـــــسجوناً قائ   ل

ــــالون  أســــمعت باإلنــــسان يــــنفخ بطنــــه ــــة الب ــــر يف هيئ ــــى ي  ?حت
ـــه ـــضغط رأس ـــسان ي ـــمعت باإلن  ?بـــالطوق حتـــى ينتهـــي جلنـــون  أس
ـــشعل جـــسمه ـــسان ي ـــار  أســـمعت باإلن ـــد صـــبغوه اًن ـــالفزلني « وق  ?» ب

ــول  طىلـت مــا يلقــى الــربيء ويــصـأسمعــ ــى يق ــذوين:حت ــيسء خ ــا امل  ? أن
ـــدجى  !?إهنـــم قتلـــوين. .ربـــاه عـــدلك  أســـمعت باآلهـــات ختـــرتق ال

ــسل ــسمع ف ــت مل ت ــرإن كن ــام ج ـــثيل   ع ـــجني..م ـــل س ـــك مث  وال ينبئ
ـــون  أو جدرانـــه»احلـــريب«وأســـأل ثـــر ـــه أو مطع ـــن كـــسري في ـــم م  ك

ــ ــت دم ــم رشب ــسود ك ــسياط ال ــل ال ـــر  اًوس ـــدت مح ـــى غ ـــويناًحت ـــال تل   ب
 !ِكــم مــن جــريح عنــدها وطعــني  ٍبحـت مـن عـاهرُق»)2(العروسة «وسل 

ــــوة ــــا عن ــــوا إليه ــــة زف ــــم فتي ـــوهنيســـقطوا  ك ـــذيب والت ـــن التع   م
ـــذاب  واســأل زنــازين اجلليــد جتبــك عــن ـــن الع ـــني..ف ـــنعة التلق   وص

  وهــــذا الزمهريــــر بحــــني,حــــني  فتلــــك يف..بالنــــار أو بــــالزمهرير
ــــار  اً عاريــــَلقــــى الفتــــى فيــــه ليــــايلُي ــــبه ع ــــانونٍأو ش ــــتا ك   يف ش

ــتهوا ــام اش ــاالعرتاف ك ــاك يمــيل ب   وحـــــرونٍف خمـــــالُ فويـــــل,وإالً  وهن
 وهذا القدر منهـا يكفـي للداللـة عـىل أسـلوب ,ا طويلة جداًوهذه امللحمة أيض

                                        
 .أسامء جالدين يف السجن احلريب ) 1(
 .من أدوات التعذيب) 2(
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وقـد وردت فيهـا أسـامء بعـض  .صاحبها يف وصف مآيس التعذيب يف السجن احلريب
وهـو أسـلوب  . ووصـف طرائقـه,وأسـامء بعـض آالت التعـذيب ,الضباط واجلنود

 .افهخيتلف عن أسلوب الكيالين الذي قص به قصة اعرت
ñìÇ†Ûa@òàzÜßë@pŒÇD@@†Èië@CZ@ @

سـلك سـبيله الـذي فقد أما إبراهيم عزت فعندما أراد أن حيدثنا عن هذه املأساة 
 وينقل األثر النفـيس دون ,سبيل التصوير الذي يوحي وال يرصح ;جتده يف سائر شعره

براهيم  يقول إ)1 (» وبعد «أو يصف وقائع يف قصيدته  , أو يذكر أسامء,ا ًأن يرسد أحداث
 : وما وصفه القرضاوي,ًعزت مصورا ما قصه الكيالين
ْوبعدما رأيت ما رأيت ُ َْ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ ْوبعدما عرفت ما عرفت / َ ُ َْ َْ َ َ ََ َ ْ َ البه / َ ْاملوت حينام دنت خمَ ُ َِ َِ ْ َ َُ َ َْ

َوالليل حينام اعتد عىل الصباح ضاريا يغا/  ُ ً َ َ ِ َ َّ َ ْ ََ ُ ََّ َ ََ ْلبه ِ ُ ْاملوت كـان أمنيـة/ ِ ِ ْ ُ َ َ ُ َْواملـ / َْ ُوت َ
ْكان للجراح أغنية َ َِ ِْ ُ ِ ِ ْ َ َواختار من صفوفنا  / َ َ ِْ ُِ ُ ْ َأحب من رأت عيوننا/ ََ ُْ ُ َ َُ ْ َّ ََ َ. 

 :ويقول
َعيناي تسبحان يف الرشود من يومها  ِ ِ َِ ْ ْْ َ َ َُ ُّ ِ ِ َ ِّمن يـوم أن حتـرك الفنـاء فـوق كـل / َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ ََ َ ْ َ ِ ْ ِ

ِأخرض  َ ْ ِيـا واحـة األمـان أقفـري/ َ ِ ْ ََ ِ َ ََ َ ْقـد اسـتبيحت احلـرم  / َ َ ُْْ ِ َِ ِ ُ ُوسـيقت النـساء / َ َ ِّ ِ َِ َ
ْواألطفال للحمم  َ ُ َْ ِ ُ َ ْ ُليطعم/ َ َُ ْ ْوا لوحشة الظلم ِ َ ُّ ِ َِ ْ ِطفئوا ابتسامة الصغِلي/ َ ِ َِّ َْ َ َ ُ ُليهتكوا / ْري ْ ِ ِْ َ

َقداسة احل ََ ْرمَ َ. 
 :ويقول

ِتكرسي سنابل العطاء واسجدي  ُِ َ َْ َ ََّ َ ِ َ َِ َومرغي تيجان/ َ َ َِ ِ ِّ َ َك الـشامء يف الثـر َّ ِ َ َّ َّ َيـا / ِ
ْخرضة الزيتون  ُ َّ ُْ َ َ َفلرتتدي السواد فوق كل عود أثمـرا / ْ َ َّْ ََ ٍ ُِ ْ َ َِّ ُْ َ ََ ْ ِويـا مـدامع الـسحاب / َ َ َ ََّ َ َِ َ

ْطويف عىل الديار   َ ِّ َ َ ِ ْوأودعي بكل شرب دمعة من السامء / ُ َ َّ َْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ًِ ٍ ِّ ُ ِ ِوأكثـري عـىل املحـارم / َ ِ َ َ ََْ َ ِ ِ ْ َ

                                        
 .ًوهو اسم أكثر تعبريا مما وضعه الشاعر) ملحمة الدعوة ( سامها أبو مازن يف رشيطه السابع ) 1(
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َبكاء ال َ ْ أكثري البكاء…ُ َ ُ ِ ِ ْ َ. 
 :ويف هنايتها يقول

ْوبعدما رأيت ما رأيت َ َْ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ ِهل تعود للطريق. .َ َّ ُ ُ ََ ْ هل تعود?ْ ُ ََ ْوقبل أن أجيب   /   ?ْ ْ َِ ُ َْ َ َ /
َحتركت مدامعي هدية ملن مىض  َ َّ َ َّْ ََِ ِ ِ ًِ َ ْ َ َ ِوأرهفـت مـسامعي / َ ِ َِ َ ْْ َ ِألسـتعيد مـن مـواطن / ُ ِ َِ َْ

ْالغيوب  ُ َوصية سمعتها يف حلظة من الرضا/ ُ ِّ َ ََّ ْ َِ ٍ ِ َِ َ ِ َ ُ ً.. 
ْواهتز قلبي الذي قد هده العذاب  َ ُ َ ْ ََ َّ ْ َّ ََ َِ َّ َْ َأحسست رعشة بجسمي/ ِ ْ َ ْ َِ ِ ِ ً َ ْ ُْ ُ الـذي خيـاف َ َ َ ِ َّ

ْغضبة الذئاب  ََ ِّ َ ْ ْوجاء ضعفي الكئيب جاء / َ ََ ُ ْ َ َِ َِ ْعرفته يف كل حلظة من الضنى قـد / َ َ َُ َّ َ ُ َِ ٍ َ َ ِّ ُ ِ ْ َ
َعشتها  ُ ْ ْأتى يقدم الرجاء / ِ َ َّ ُ ُِّ ََ ُتعلقت عيناه / …َ َ ََ ْ ََ َ باجلَّ ْوابِ َ )1(. 

نحن هنا بإزاء شعر يصور, ال يصف, وال يرسد, تطالعنا فيـه لوحـات تفجـر يف 
نفوسنا أحاسيس غامضة ومشاعر فياضة, إىل حالة من احلـزن الـشفيف, والتعـاطف 

 .تي تصورها هذه اللوحاتالرهيف مع هؤالء الذين عاشوا األهوال ال
أرأيت إىل هذه الصور التي حشدها الشاعر حاملة نـبض قلبـه ووسـاوس نفـسه 
ودقائق حسه, حافلة بالعواصف والرعود, واملآيس السود, التـي حزنـت هلـا األرض 

 هذا هو الفرق بني التـصوير وبـني الوصـف والـرسد, وهكـذا كـان .واهتزت السامء
 . شعرهًمصورا يف أكثر» إبراهيم عزت«

5MòíìšÈÛa@ñ†yìÛaë@òîßa‰†Ûa@òÇŒäÛa@Z@ @
ن تـشتمل القـصيدة عـىل رصاع وحركـة, أاملقصود بالنزعة الدراميـة يف الـشعر, 

ورؤيـة  ,واحلـوار , احلـدث:وتصوير لتناقضات احلياة, وعنارص هذه النزعة تتمثل يف
 .الشاعر اخلاصة

 عنـده, ويرجـع انجد هذه النزعة واضحة جد»  إبراهيم عزت «وبالنظر يف شعر 

                                        
 .وان, واسمعها مغناة يف الرشيط السابع من رشائط أيب مازنراجع القصيدة كاملة يف الدي ) 1(
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وجودها عىل نحو مكثف عنده إىل أن أكثر شعره تصوير لتجربته يف الدعوة وما حتملـه 
يف سبيلها, وهـذه التجربـة تتـشكل مـن أحـداث مثـرية, ورصاع بـني اخلـري والـرش, 

 .ومواجهة بني كثري من املتناقضات
ر احلـوار الـداخيل, واحلـوا: ً ولقد استوعب شـعره عنـارص هـذه النزعـة مجيعـا

 .اخلارجي, واألسلوب القصيص
 :»أيب«ومن املواضع التي يمكن استكشاف اخليط الدرامي فيها قوله من قصيدة 

/ ُكي تنـتهي معالـمه / ي الرحى َّقِوليسقط اإلنسان بني ش/ فلتوقد النريان 
ْولريقص الشيطان يف أيامه احلمراء  ِ ُ فمن له تغـــردين / ِ ال غناء :ُيـأهيا الطيور/ ِ

َلتقبل الزهور عذرنا و/ تل ُقد ق ُ ِ مـن قبـل بدئـه انتهـى ُفعرسنا/ ِ ُوالـصاحب / َ
ْاحلبيب دون موعد رحل ٍ. 

, وعىل احلركة, » رصاع الشاعر مع ضعفه وحمنته «ولعل أدل قصيدة عىل الرصاع 
 : والتي يقول فيها»عذابنا«وتصوير التناقضات, قصيدة 

ْأغالب النظـرات  / َم والدموعأغالب الكال/ َأغالب النحيب والعويل والرصاخ  ْ
ُوكل ما نراه مرهـق معذب / ُمقيد/ ٌمهدم / ٌفكل ما نقوله من الكالم عاجز /  ِّ ٌ ِ. 

 كلهـا غنيـة بالـرصاع ,وبعـد لنطلـق ابتـسامنا يف ليلـة العـزاء,ف ,األمل :وقصائده
 .حافلة بتصوير املتناقضات ,واألحداث

أمـي, أيب, صـغرييت, « :ب احلـوارومن القصائد التي استعان الشاعر فيها بأسـلو
 ويستدعي إبراهيم عـزت بعـض قـصص املـوروث الـشعبي »مرثيتي, حبيبتي بالدي

ًفيضمنه بعض قصائده فيقول خماطبا أخته الصغر: 
ُّوحينام نـرد يا صغرييت لدارنا  َ ستسمعني يا أمـرييت / ِوتسألني عن هديتك  /ُ

ْالشاطر حسن«َحكاية  / ََ ْ ِ وحيـنام / َغـيالن يف املدينـة الـسوداء  َمىض ليقهر ال / »َّ
ُالتقى باألعرج احلقود هده  َرو / واسـتخلص احلـسناء  /ٍبطعنة من خنجره / َّ
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ِحقول قمحنا بدمعه  ِ  .وجاد بالدماء/ َ
وقد تستقل القصة بقصيدة, فتأيت القصيدة كلها مثل قصة قصرية, لكنها ال تفقـد 

 التي مصعب بن عمريوقصيدة  ,وماتًوكان ملحدا  روح الشعر, وذلك كام يف قصيدة
 :يقول يف مطلعها

ْوكان مصعب معطرا بأندر العطور  َ ُ ُُ ُ َ ٌ َ ْ َِ َ ْ َ ِ َ ْوكان يلبس احلرير / َ َِ َْ ُ َِ ْ َ ِوكـان شـامة أحبـت / َ َّ َ ََ ً َ َ َ َ
ْاحلياه  َ ْوزهرة تنفست روائح النعـيم / َْ َ َ َِ َِّ ْ َ َ ََ َ ْ ََّ ْوفجـأة تغـريت مالحمـه/ ً ْ َُ ِ َ َّْ ََ َ ً َ َوحيـن/  َ ِ ُام رأتـه أمـه َ ُُّ َُ َْ َ

ْجتهمت  َ َّ َ ُنادت أباه/ َ َ ََ ْ ْ يا عمري :َ ْ َ ْصغرينا احلبيب / َُ َِ َْ َ ُ ِمثقل برسه / ِ ِِّ ِ ٌ َّ َ َّال بد أنه أحب/ ُ َ ُ َُ ََّ َّ )1(. 
وتتمثل يف هذه القصيدة عنارص القصة كلها, األحـداث واحلـوار والـشخوص, 

 .واحلبكة, وهي مع ذلك شاعرية اللغة والتصوير
 من الوحـدة العـضوية للقـصيدة, اً كبرياًسنات هذه النزعة أهنا حتقق قدرومن ح

فرتابط األحداث وانتقال الشاعر من موقف إىل موقف مرتتب عليه, وتنامي املواقـف 
لتصل يف هناية القصيدة إىل ما يشبه انفراج األزمة يف القصة, كل ذلـك يـؤدي إىل قـدر 

 . مبعثرة أو خواطر متفرقةاًتكون أفكارمن الوحدة العضوية, يعصم القصيدة من أن 
 

*   *   *

                                        
 .راجع القصيدة كاملة يف الديوان, واستمع إليها مغناة يف الرشيط التاسع من رشائط أيب مازن ) 1(
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åìÛaë@ñìÇ†Ûa@ŠÇb‘@pŒÇ@áîçaŠig@ @
æbšß‰@a@†jÇ)1(@ @

والـذين اسـتمر أثـرهم  ,حفلت فرتة الستينيات بالعديد مـن الـشعراء املبـدعني
ويتغنـى بـه  ,ويتتلمذ عليه ناشـئة الـشعراء ,ينهل منه عشاق األدب ,الشعري إىل اآلن
دنقـل وحممـد عفيفـي مطـر وفـاروق  أمـلطاء, وال يفوتنا أن نشري إىل املثقفون والبس

ا مـن الدراسـات األكاديميـة أو  غري أن كل هؤالء نـالوا حظـ; وغريهم الكثريشوشة
وتضعه يف إطاره املناسب يف تطـور  ,املقاالت النقدية أو غريها, والتي تدرس شعرهم

 −ء الذين أغفلهم نقادنـا وإعالمنـا   لكن هناك الكثري من الشعرا,حركة اإلبدع العريب
ومـن هـؤالء الـشاعر الـشيخ  ,ربام العتبارات بعيدة عن األدب والنقـد −أو تغافلهم 

 الذي ال يقل إبداعه الشعري روعة عن إبـداع الفحـول املحـدثني مـن ,إبراهيم عزت
هو أنـه , وربام متيز شعر إبراهيم عزت بميـزات خاصـة− جيل الستينيات −أبناء جيله 

 .ا يف أكثره من معاناة حقيقية اصطىل بويالهتا يف السجونًن نابعكا
, ا لتفجر شـاعريته الفياضـةًكانت معاناة إبراهيم عزت وإخوانه يف السجون مبعث

والتي ارتقت إىل مستو فني متميز يف لغته وأسلوبه وتـصويره وخيالـه وتعبـريه عـن 
و العديد من شعراء احلركـة اإلسـالمية أو  ال ينزل به إىل مست,اًا راقيا فنيًاملأساة تعبري

والتـي يمكـن أن نـسميها  , النـربة العاليـة− يف جانـب منـه −الوطنية الذي تعلو فيه 
 .إىل نطاقات أخر بعيدة عنه ,والتي تزحزح ما يقولونه من نطاق الشعر ,باخلطابية
êŠÈ‘Z@ @

لـامت الـذي تنـساب فيـه الك ,وشعر إبراهيم عزت مـن الـشعر الرائـق املتـدفق
ا, وتتخلله التجربة واملعاناة كـام تتخلـل ًواحلروف صور, واألبيات مشاعر, أحاسيس

 ;أو الفكـرة عـن العاطفـة ,ال تستطيع أن تفصل فيه الكلمة عن الفكرة ,الروح اجلسد
                                        

 .شاعر وباحث مرصي يف الدراسات األدبية  )1(
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وسـقاه مـن قطـرات نفـسه التـي  ,نفث فيه الشاعر من روحه ,ألنه مزيج من كل هذا
 :اعترصهتا املأساة

 :يقول
 / ونصنع ابتسامنا من ذكـره / ونحن نرتدي الرضا / ٍرف تظل ألف يومعىل مشا

ِيف جزيرة ببحره / ونرقب احلياة من بعيد تنفست  / تفتحت قلوبنا عىل نوافذ اخللود / ٍ
َزفراتنا يف واحة السجود ُ ََ متـد بـالرحيق حـني تعـرص  / الكف حينام يصيبها الـضنى / ْ

عائـدتان / تردهـا عينـان  / ام يشدها الرشودوالعني حين / رصخة عىل القيود / اليدان
 .من حدائق الصمود

الرضا بام قسمه اهللا من معانـاة والـصمود يف املحنـة مقومـان مـن مقومـات الـشاعر 
 .ا الحتامل املأساةًا وعنادًيزيدهم صرب ,وأصدقائه يف هذه املحنة

أنـه ويمتعنا الشاعر بصورة هذا الرضا الذي شمل كل حياهتم, فهـم يرتدونـه وك
وهـو بحـر  ,ويصنعون منه ابتسامهم وكأنه مادة حلوة املـذاق جتلـب االبتـسام ,ثياب

  .وهي احلرية واالنطالق ,واسع ينتظرون أن تطل منه احلياة احلقيقية التي يفتقدوهنا
فـرت مـا ال  ,الروحي السامي تتفتح القلوب عىل نوافذ اخللـودويف هذا املوقف 

ألهنـا تكـون يف جنـة اهللا باحليـاة  ;يف واحة الـسجودوتتنفس الزفرات  ,يراه اآلخرون
  ! الصالة;الدنيا

وحينام يترسب إليهم يشء من الضنى أو الـرشود يف املـصري القـاتم جيـدون مـن 
 . الذي مل يكل الشاعر من اهلتاف الدائم فيه.حاهلم ما يرجع هبم إىل جادة الطريق

ــــــرب ــــــا..اهللا أك ــــــسم اهللا جمرهي  ب
ـــــــالتقو ـــــــرب ب ـــــــيهااهللا أك   سنرس

ــــرب ــــل..اهللا أك ــــال وج ــــا ب  قولوه
ـــا ـــز معانيه ـــن مغ ـــب م ـــوا القل  وحقق

 هبـــا ســـتعلو عـــىل أفـــق الزمـــان لنـــا
ــــدهيا ــــف نف ــــسينا كي ــــز ن ــــات ع ٍّراي ُ 
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ـــــرة ـــــاد مبعث ـــــتبعث أجم ـــــا س ٌهب َ ُْ ُ 
ـــه ـــا..يف التي ـــب حادهي ـــرد الرك ـــى ي  َحت

êŠÈ‘@paë…cZ@ @
 − مـن تقنيـات شـعرية وتترسب األدوات احلديثة التي ميـزت شـعر الـستينيات

 تترسب يف شعر إبـراهيم عـزت بـشكل فنـي −زال هلا رونقها ياستخدمت بكثرة وما 
ومـن هـذه التقنيـات تقنيـة املفارقـة  ,أو جهـد كلفـة ,ال يظهر فيه عناء صـنعة ,متميز

ية يـسقط عليهـا أو نامذج إنسان , من الرتاثاًحيث يستدعي الشاعر أحداث ,التصويرية
ومن ذلك  .ا التناقضات التي كان من املفرتض أن تتوافـقًمربز ;شيعمالمح الواقع امل

   :ًخياطب صغريته قائال ما قاله يف قصيدة زيارة
 / ستـسمعني يـا أمـرييت / وتسألني عـن هـديتك / وحينام نرد يا صغرييت لدارنا

ْالشاطر حسن«َحكاية  ََ ْ ِ  وحيـنام التقـى / مـىض ليقهـر الغـيالن يف املدينـة اخلـرضاء/ » َّ
رو حقول قمحنا  / واستخلص احلسناء / بطعنة من خنجره / َّباألعرج احلقود هده

 / وقـصة الطيـور والغنـاء / ستعرفني قصة احلاممة البيـضاء / وجاد بالدماء / بدمعه
سـمك السوف تعرفني أن  / واألسود والذئاب والكالب/ ..وقصة الغراب واخلراب

 !يا بسمة حتب  /بسمة يف ألف قلب / احلبيب
كى لألطفـال ُ القصة الشعبية التي حت−هنا استدعى الشاعر حكاية الشاطر حسن 

 استدعاها بمالحمها اخلرية الطيبة التـي حتـارب الـرش, والـشاطر حـسن مـا هـو إال −
 الذي تعرض ملا تعـرض لـه بـسبب حماربتـه للغـيالن يف املدينـة إبراهيم عزتالشاعر 

 :وال خيفــى اإلسـقاط الــسيايس يف .ريرهـا يف حتًاخلـرضاء التـي اســتولوا عليهـا آمــال
 . احلسناء,اخلرضاء , املدينة,غيالنال

ويمعن الشاعر يف إنشاء معادالت للمفارقة السابقة بقصص سيحكيها لـصغريته 
 مـع مـن سـلبوه , ال ختلو كلها من اإلسقاطات التي تصور حـال الـشاعر وأصـدقائه

 ,قـصة احلاممـة البيـضاء « تعرفَسـفيعدها أهنـا  ,وسلبوا شعبه أحالمه وآماله ,حريته
 وهي كلها رموز للسالم واألمان واحلرية واالنطـالق يقابلهـا » وقصة الطيور والغناء
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 وهـي كلهـا رمـوز للـدمار » قصة الغراب واخلراب واألسـود والـذئاب والكـالب«
 .والفقر والقسوة والقهر واالحتيال والنهب

وجتسد املـشاعر وتقـيم  , الصورةوتربز مالمح ,وكل هذه املفارقات تعمق املعنى
فهـي أشـبه بـالبحر العميـق الـذي ال تـسمع  ,ا دونام ثرثرة أو رصاخ حياًالتجربة كائن

 . لكنها جترف ما يعرتضها بقوة,اًألمواجه صوت
@ŠÇb‘ñìÇ†ÛaN@NåìÛaN@NòíŠ§aZ@ @

 « : بعنوان1970ال نعرف إلبراهيم عزت سو ديوان واحد طبع يف بريوت عام 
, وأنشد شباب احلركة اإلسالمية العديـد مـن قـصائد هـذا الـديوان, ومـن » اهللا أكرب

 والـديوان يتنـاول قـضايا الـدعوة والـوطن ,أبرزها ما غناه املنشد السوري أبو مـازن
واحلرية, واحلرية بالذات هي قضية كل إنسان ال سيام الشعراء, خاصة من كـان مـنهم 

  .ما يفرض عليه أن يناضل من أجلها حيمل من املبادئ واهلموم إبراهيم عزتمثل 
وبعد قراءة ديوان إبراهيم عزت مرات ومرات يمكننا القول باطمئنان إنه شـاعر 
متميز, وإن غلبت الدعوة عىل جمهوده ونشاطه, فقد كان ما وصلنا من شعره من ذلك 

فجـاء شـعره  ,الصنف من الشعراء الذين يعربون عن جتربة حقيقية اصطلوا بويالهتـا
 إىل الثرثـرة − يف أكثـره −ا يف أدائه الفنـي, ال يعمـد ًا يف تعبريه عن واقعه, صادقًصادق

سـواء مـن كـان مـنهم ينتمـي إىل  ;التي نراها لد الكثريين من شعراء األيـديولوجيا
 . أو غريها ,أو احلركات القومية ,احلركة اإلسالمية

¸ŠÈ‘@åß@òîÜîÜ¤@x‡bêZ@ @
 أثرهـا يف −الذي لبـث فيـه بـضع سـنني −عتقل كانت ملعاناة إبراهيم عزت يف امل

ًجتربته الشعرية; لذلك جاءت أكثر قصائد ديوانه تعبريا عـن هـذه املأسـاة يف صـورها 
 معاناة إخوانه مـن شـباب احلركـة اإلسـالمية, أو مسواء معاناته الشخصية أ ,املتعددة

 يقـول .ابرةمعاناة الوطن ذاته; ألن هذا الوطن سجني هو اآلخر حتت قهر أولئك اجلبـ
 : حبيبتي بالدي :إبراهيم عزت يف قصيدة بعنوان
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لعلـه  /ًوكنت أعزف النـشيد هامـسا /قد كنت أصنع الكالم من دمي / حبيبتي 
 . لتفهمي,لتقرئي /ًا فواحدا ًوكنت أكتب احلروف واحد /إىل الفؤاد ينتمي 

ًشوقا وإن بدا مـ/لن أكمل احلديث  /واآلن يا حبيبتي  / وكنت يا حبيبتي وكنت ِّ
َّولن أتـم يـا  /ِأو أن حتركي الشفاه من دالئل العجب /فليس ما أريده إثارة الطرب  /

ُفقد رأيت ما حيرم النشيد ألف عام  /حبيبتي النغم  ِّ  /ُفرصت كلـام بـدأت يف الغنـاء  /ُ
أصـابت /َفالرعشة التي رست يف قلبي املنهـوك /ُلن أمسك القلم  /ُأجهشت بالبكاء 
 /لن أكمل احلديث يا حبيبتي  /فلم تعد جتيد غري نبضة األمل /ء بالعقم املواقع اخلرضا

 وقصة الكالم /وأكذب األصوات يف هواك قد علت /ُفشمعتي يف ليلة اجلفاء أطفئت 
 .قد انتهت /كلها 

لقد كان يصنع الكـالم مـن دمـه, ! ? أي حب هذا الذي محله الشاعر هلذا الوطن
حه من أجل هذا الوطن احلبيب, لكـن حيـدث ويصوغ احلروف من قطرات نفسه ورو

ما يمنع أهازيج الشاعر وأغاريده حيث ير ما حيرم الغناء, وما هذا الغناء إال احلريـة 
ا بقـدرة ًالطليقة التي كان ينعم هبا الشاعر مع هذا الـوطن, فأصـبح هـذا الغنـاء حمرمـ

الـسالح, أمـا خارجة عن إرادة الشاعر والوطن, إهنا قدرة العسكر الـذين يمتلكـون 
 أن يستجمع قواه ومشاعره ليبدأ الغناء مـن دوكلام عاو .الشاعر فال يمتلك إال أشعاره

والشمعة التي تيضء أطفئـت  ,جديد إال ويغلبه البكاء, فاملواقع اخلرضاء أصاهبا العقم
وتراجع احلق ليحتل مكانه الزيف  ,يف ليلة اجلفاء, لقد تالشى النور لتحل حمله الظلمة

 : والوطن منه بريء ,دعي حب الوطنالذي ي
يف  /! ?وأيـن هـم/حبيبتـي /وكلهم باألمس كان يف اهلو متيام / حبيبتي 

يمأل الطريـق  / يف املوكب الكبري/ ?اًوأين يا حبيبتي األمري زائر /ليلك احلزين 
 ?اعرك شـوأين يا حبيبتـي غنـاء /خيتال فوق صهوة اجلواد  /بالعطور والزهور 

أتـاك يـسبق  /وأين يا حبيبتي يمـني عاشـق  /ًنغام من بسمتك قد سال بحره م/
َالرياح كي ير بجانبك ُ. 
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احللم واألمـل الزائـر يف موكـب كبـري يمـأل الطريـق  ويسأل الشاعر عن األمري 
وخيتال فوق صهوة اجلواد, ويسأل كذلك عن غناء الـشاعر الـذي  ,بالعطور والزهور

ني عاشق أقسم بحب الوطن, كـل هـذه تالشى بسبب القهر, ويسأل عن عاشق أو يم
ِّاملفردات تكون صورة حاملة يتمناها الشاعر لوطنه; لكن انقلبت هذه الصورة املـرشقة 

  :إىل النقيض, فكان اخلداع والبكاء
ناحـت /وارتوت بدمعك السفوح واجلبال  /بكت بكفك اجلراح /ُخدعت يا حبيبتي 

لوطـأة البغـي يـستبيح  / سـهوهلا شـكت /يف ليلة احلداد حني زارهـا دمـك  /رماهلا 
ًأحب دائام  /املوت عنده حياة  /ًسيدا تعشق الفداء  /نسيت يف موائد الثناء  /حرمتك 

 /ًأحـب أن يـراك مـسجدا  /صف كفـة العمـل نـكفة الكالم عنده و/ أن ترفع اجلباه 
يـق من سـيطفئ احلر /شغلت عنه بالربيق  /ًنسيته مقيدا  /ال ينال تربه  /ًمقدسا ثراه 

ُومن سيمسح اجلراح إن جهلت رسه /غريه  َّ. 
ومـا  ,قيمـة الزيـف :نحن إذن أمام صـورتني متقـابلتني, أو قيمتـني متناقـضتني

وما يمتلكـه  ,وقيمة الصدقيمتلكه من أدوات القهر واإلرهاب والبطش واجلربوت, 
 . ومشاعر خملصة ,من حب فياض

 إن :لواقـع فإننـا نقـولوإذا جاز لنا أن نبحـث عـن معـادالت هـذه الـصور يف ا
لكـن هـذه اآلمـال مل تلبـث أن  ,اًت بآمال عريضة تفاءل الناس هبا خـريَّ برش)1(الثورة
 ,وحتكـم يف الـوطن بعـض املنتفعـني ,بعدما انحرفت الثـورة عـن أهـدافها ,تالشت

وهو مـا يمكـن  ,ا من زيف هؤالءًفأذاقوه من الويالت الكثري, وقد صدق الناس كثري
 : ل الشاعرأن نفهمه من قو

 ......... ..بكت بكفك اجلراح/ ُخدعت يا حبيبتي 
 ًسيدا تعشق الفداء / نسيت يف موائد الثناء 

                                        
 . يف مرص1952 يوليو 23يقصد حركة الضباط ) 1(
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 − ويف اجلانب اآلخر من املعادلة, أو الوجه اآلخر من الصورة ير الشاعر نفسه 
لكنـه تنكـر هلـم أو  ,حمبني خملصني هلذا الـوطن −وإخوانه من أفراد احلركة اإلسالمية 

بـل يقابلهـا  ;حاكموه هلم, ورغم ذلك فـإن الـشاعر ال يستـسلم هلـذه األهـوالتنكر 
 : ً باسامواألمل الذي يراه يف األفق مطال ,بالرجاء

ٌومل تزل يف أفقنا بقية من الرجاء / حبيبتي  َّ  /لتحتمـي بـرسبه  /ِّحطمـي قيـوده /َ
ُيـستمطر الـسامء زاده /بكـاءه . .لتـسمعي دعـاءه /لتصنعي حياتنا بـه  َ ُونـرصه  / َ َ ْ َ/ 

ُويستغيث ربه   .ِّفحطمي قيوده /َّ
†îÇ@âìîÛaZ@ @

 يقـيم الـشاعر مفارقتـه بـني صـورتني » اليـوم عيـد «ويف قصيدة أخر بعنوان 
ونـشاركه أحزانـه وآالمـه, فاملناسـبة املـشرتكة بـني  ,جتعلنا نتعـاطف معـه ,متقابلتني

 ,لتسامح والسالم واألمانوهو يوم الفرحة والرمحة والود وا ,الصورتني هي يوم العيد
حيكيهـا لنـا يف  ,عاشها الشاعر يف يوم من األيـامالتي وكل هذه املعاين اجلميلة املرشقة 

   :» فالش باك «فيام يشبه االرتداد أو الـ  ,الصورة األوىل
 أردد األذان يف البكـور /قد عشت فيه ألف قصة حبيبة السامت / اليوم عيد 

  .الطريق كالزهورأراقب الصغار يمرحون يف  /
يبـسط  /والـسالم  /وهذه ابتسامة الصديق للصديق  / وهذه حتية الصباح 

 وخـرضة الـزروع غـضة اجلنـى /ويمأل احلياة باألمان  /اليدين يرسل الند/  
 /هدية حيبها الصغار  /وأطيب الثامر تطلب الكبار  /جتمعت أمام مسجد اإلمام 

زماننـا ربيعـه  /إن عـانق األمـان  /بتـي ما أطيب الزمان يـا أح/ حتبها صغرييت 
 .األمان

 ; التـي كـان حيياهـا ويعايـشها,يف هذه اللوحة يستعرض الشاعر ذكريات العيـد
الـذي  ,ويتبادل األصدقاء االبتـسام والـسالم ,حيث كان األطفال يمرحون كالزهور

مـام وخرضة الزروع التـي جتمعـت أ . ويمأل احلياة باألمان, الندًمرسال ,يبسط يديه
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والتـي  ,ِّ كل هذه اجلزئيات املختلفة تكون اللوحـة األوىل مـن املفارقـة,مسجد اإلمام
 . يوم العيد,ا يف هذا اليومًتتضام لنر األمان جمسد

 ;لكن الوضع احلقيقي يف حارض الشاعر عىل خالف هذه اللوحة اجلميلة الوادعة
 :ألن

صغرييت / دارنا ستنتظر و /من الشفاه والعيون  /الكل عائد بفرحة تطل مرشقة 
تعزف األشـواق تعـرص  / ..والرشفة التي عىل الطريق تسمع الصدور /ستنتظر 
 /ُهناد لن تذوق زادهـا  /قد كان نومه عىل ذراع والده  /هشام لن ينام  /األسى 

رشيكة األسى بدا جناحهـا الكـسري  /ألهنا تعودت أن تبدأ الطعام من يد األسري 
كـي / سرتتدي الـصقيع /وحينام يلفها السكون  /رها ّختبئ الدموع عن صغا /

  .تقدم احلياة للرضيع
يف هذه اللوحة ال نشعر باألمان الذي ظلل اللوحة األوىل, حيث يسيطر عىل هذه 

 الـذين لـن  , وصغاره)1( وهو ما ينعكس عىل دار الشاعر ,اللوحة عنرص الفقد والبعد
 األسوار, وينعكس كذلك عىل رشفـة منزلـه التـي هْتَبَّيَا لعودة أبيهم الذي غًيناموا ترقب

 .وال تفتأ تعزف األشواق وتعرص األسى ,ا لعودتهًتراقب السائرين عىل الطريق انتظار
ه عام ني إال أن الشاعر يفتش يف ذاتوعىل الرغم من قسوة هذه املفارقة بلوحتيها املتقابلت

مـا زال يومنـا  :هعـىل أنـ فيـرص ,فيجد حـب أهلـه وأوالده يف قلبـه ,جيدد األمل لديه
 .اليوم عيد/ألننا نحبهم  /ويومهم 
قد ال تسمح هذه العجالة باحلديث عن شعر إبـراهيم عـزت بالتفـصيل الـذي و
ووظفهـا  ,امتلك أدوات الـشعر ,لكن يمكننا أن نقول إنه بحق شاعر متميز ,يستحقه
اربـه الـشعرية  ما كان منها من أصيل تراثنا أو من حديث ثقافتنـا, وكانـت جت,بمهارة

                                        
ًزوجا أثناء اعتقاله وكتابة هذه القصيدة, ولكنه عرب تعبريا جيدا عنمل يكن إبراهيم عزت مت) 1( ً ً شـعور ربـة   ً

 .البيت واألبناء عند فقد الزوج احلبيب واألب الراعي
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 الــصدق الفنــي, والــصدق :نابعــة مــن معانــاة حقيقيــة أكــسبت أشــعاره الــصدقني
 .)1(الواقعي

***

                                        
, 50،51 ص−19/7/2003 −1560 العـدد – الكويت –أجزاء من مقاالت نرشت يف جملة املجتمع ) 1(

  .29/11/2003بتاريخ ) نرتنتاإل(وموقع إسالم أون الين  عىل شبكة املعلومات 
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@òàzÜ½a@Ñîë@pŒÇ@áîçaŠig@Éß@ @
@Éß@‰aìyciïñìz–Ûa@†’äß@@æ‹bß@@)1(  

ــ ــدُبَهْذَيَس ــدَ وُينِّ ال ــ..اَيْنُّال ــَال ثِب  ٍنَم
ْ ملْنِإ  اَيهـــــِّكَزُ نْيَا كـــــَانـــــَمِ دْمِّدَقـــــُ نَ

ـــــِإ ـــــَّن ـــــَ عَىلَا ع ـــــَفْحَ نا هللاَِنِدْه  ُهُظ
ـــــَح ـــــُى نَّت ـــــَوْرَ أَمِّدَق ـــــَو. .اًاح ِرشَن  اَهيْ

ــــَل ــــَ أْدَق ــــَّدَرَ ال مــــِّيبَ رُرْمــــَى أَت  ُهَ ل
 )2( اَيهــــــِأفنَي وِائَدْعــــــَ أُرَهَقَأَ ســــــِّينِإ

ِّ وأقلب ما بني أيـدينا ,وأنا أردد هذه األبيات»  أبو مازن «ابتسم املهندس رضوان 
ُمن ك ْ ِتب الشعر وِ  . .دواوينهُ

ًالشاعر الذي سنتحدث عنه اليوم تشبه ظروف عالقتـه بـك كثـريا ظـروف  :قلت له
ُعالقتي بك; فقد عرفتك عن بعد من خالل إنشادك ْ َ  وأحببتك كـام ,ُّ كام عرفك كل الناس,َ

 .. .ُّأحبك كل الناس حتى التقينا
  .وأحببته. .بيات من خالل أشعارهوأنت عرفت صاحب هذه األ

 : ممزوج بسعادةىقال يل يف أس
ْ والفرق أين مل−   .ِ ألتق بهَ

ِثم تقدم إىل األمام يف جلسته َ ْ ِ َّ  : احلب وقال يل وعيناه تلمعان بكل معاين,ََ
ْ مل:َّ تصور−  أكن أعرف أن إبراهيم عزت شيخ وخطيـب يف مـسجد, وأنـه هبـذه َ

بني كفيه تلك الرشائط املسجلة لبعض خطب الـشيخ التـي ثم قلب  .الشهرة الواسعة
 :أهديتها له وقال

                                        
 وكان احلوار الرابـع مـن حـوارايت معـه, والتـي نـرشهتا مـع – القاهرة –تم احلوار يف بيته يف مدينة نرص ) 1(

 ).أبو مازن صوت الصحوة ( نصوص قصائده املغناة يف الرشائط العرشة له, يف كتايب 
 .بع الرشيط السا−للشيخ إبراهيم عزت ) اهللا أكرب ( قصيدة ) 2(
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 ! التي سأستمع فيها إىل خطبة له وهذه هي املرة األوىل−
ْمل َنظر له تلك النظرة التي ترمجتها عيناي إىل ذلك العجـب املـسيطر أ أملك إال أن َ َ

ِعندما أسمع أي مفارقة مـن مفارقـات حيـاة ذلـك املنـش ,عىل نفيس  أيب د األسـطورةِْ
 : وقلت,مازن
 ! سبحان اهللا−

 أريد منك أن حتكي يل عن أول لقـاء لـك مـع شـعر إبـراهيم :وبعد سكتة لطيفة قلت
 .عزت

  . استغراقي يف اإلنشادَنِكان ذلك بعد مدة م :قال
َّقلت له مقاطعا يف رقة ِ ً: 

 » يـداليـوم ع « : أول قصيدة تنشدها إلبراهيم عزت كانت يف الرشيط اخلامس−
  :أشار برأسه دليال عىل املوافقة, ثم أكملف

 وأعطاين ديوان شـعر − وكان أكرب مني سنا − جاءين أحد األصدقاء يف املسجد −
 ? ما رأيك يف هذا الـشاعر: وقال يل,للشاعر إبراهيم عزت سليامن»  اهللا أكرب  «:عنوانه

  .فيهوبدأت أقرأ  , فأخذت منه الديوان,إنني مل أقرأ لشاعر مثله
  :ً وأكمل قائال,َّ مازن بشدة وهو ينظر إيلملعت عينا أيب

َأصابتني شبه عقدة اسمها أنني  احلقيقة يا دكتور − ْ كام أخربتك »  إبراهيم عزت «ُ
ْمن ذي قبل, وأصبح من الصعب عيل اختيار قصيدة للغنـاء مـن غـري شـعر إبـراهيم  ِْ َِّ

 !هَرْعِ شُعزت بعدما عرفته وتذوقت
 ما لـو :رفه شخصيا, وحتى وقت قريب مل أكن أعرفه, ولكنه كان يقول مل أكن أع

ُكنت شاعرا لقلته ً. 
  : مازنِّقلت له وأنا أقلب يف جمموعة أناشيد أيب

 احلقيقة أن بعض القصائد التي غنيتها إلبراهيم عزت تعتـرب عالمـات مميـزة يف −
ْ من » حبيبتي بالدي « و,» ملحمة الدعوة « و,» اليوم عيد « فقصائد ;جمموعة أناشيدك ِ
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 بـل ,شعر التفعيلة, واستطعت أنت باللحن املميز أن جتعلهـا سـهلة التـداول كأغنيـة
  .ِّوتفجر طاقات املوسيقى املوجودة هبا

 احلقيقة كانت هناك مشكلة يف هذه القصائد, وهي بعض املعاين التي حتتـاج :قال
 .إىل رشح, فاجتهدت بعض اليشء يف ترتيب األبيات

 ولـيس هـذا مـع إبـراهيم , واضـحاجتهادك يف بعض النصوص :ًت له مبتسامقل
 فالكثري من األناشيد مقتطفات من القصائد الكاملـة, ولقـد الحظـت أن ;عزت فقط

 .توفيق اهللا كان معك يف اختيارك
 …ثم أكمل  .احلمد هللا :قال
ة تـرشح مالمـح ِّاحتجنا إىل مقدمة نثرية طويل»  اليوم عيد «و»  ملحمة الدعوة « يف −

 ويف . أو سطرين ألسباب فنيـةاًالقصيدة, ثم كانت القصيدة كام جاءت يف الديوان إال سطر
القـصيدة نفـسها داخـل ً من املقدمة النثرية جزءا من ً جعلت بدال» حبيبتي بالدي «قصيدة 

  :ويبدأ اإلنشاد من بداية القصيدة كام جاءت يف الديوان…
فقط عنـاوين . . إلبراهيم عزت بدون تغيري كبريالحظ أنك كنت تغنيُأ :قلت له

 «, وقـصيدة » وبعـد « اسـمها يف الـديوان » ملحمـة الـدعوة «بعض القـصائد; مثـل 
  : التي يقول يف مطلعها» سبحانك ريب

 
ــــــبح ر َأس َُ ِّ ــــــِ مِّيبُ ــــــُّ الطَلْث ـــــْهَأَو  ْورُي ِف بِت ِم إْاســـــُ ـــــِ َه كَل ـــــٍ  ْريِب

ِربِ كَرَأ ِاء بَيــــــْ َّون الــــــسَلــــــً ـــض النَوَو  ْءَامِ ُّم ِ ـــْ َوم وُج ـــِ ـــد امل َْبع ِ ْ  ْريِسُ
ِّأسبح ريب «اسمها يف الديوان  َ  » َّرباه «وقصيدة . .» ُ

ــــــــادره ــــــــن أغ ــــــــك ل َبباب  ِولـــــــن أســـــــعى إىل غـــــــريك  ِ
َسأنـــــــسج بالرضـــــــ ِّ ــــــــــدك  َ ثـــــــويباُ ــــــــــي عن ُوأرشف أنن ُ ْ َ َ 

 .» بابكب «اسمها يف الديوان 
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  : يف مطلعها التي يقول» إىل الرسول القدوة «وقصيدة 
ْأســـــــفر الفجـــــــر والحـــــــت َ َ ُْ َ َْ َ ــــــــشائر  َ ــــــــاه الب ــــــــن ثناي ِم َِ َ ُ َْ َ َ 
ـــــــــد ـــــــــا حمم ـــــــــا ي َوأتين َ َ ـــــــشوق طـــــــائر  َ ـــــــاح ال ِوجن َ ِ َّ ُ ََ 

  » يا رسول اهللا جئنا «عنواهنا يف الديوان 
 وهـي آخـر مـا غنيـت يف الـرشيط التاسـع واألخـري, » يا سيد اخللق «وقصيدة 

  :ومطلعها
َيـــا رب أمحـــد ْجـــد:َّ  َّ باملـــدح متـــصالُ

ِلـــسيد اخللـــق ْ َ  َكـــي تـــسمو قوافينـــا..ِ
َيا أكـرم الرسـل وجـد يف القلـوب رس َ ٌَ ْ َ 

َ الــــشوق يعــــرصنا ويطوينــــاَفاسرتســــل ِ ْ َ َُ ِ ْ ُ َّ 
 .» يوم احلبيب «اسمها يف الديوان 

ـــا ـــريت عناوينه ـــصائد غ ـــذه مخـــس ق َفه ْ َّ ـــة ;َ ـــا البقي ـــد « أم ـــوم عي   , » الي
 . فعناوينها يف الديوان كام هي» حبيبتي بالدي « و»  بن عمريمصعب «و » اهللا أكرب «و

َّ بصورة منه بعـض األخـوة قـد غـريوا ينحتى الديوان الذي جاء :ابتسم يل وقال ُ
ْعنوانه من   .» حبيبتي بالدي « إىل » اهللا أكرب « ِ

ِ إلخراج الـديوان يف ثـوب جيـد قـشيب, مـع مقدمـة عـن ٍ جارالعمل : قلت له َ
 .)1( ق عىل مناسبات بعض قصائدهحياته, وتعلي
 أين كـان ?َّتصور; أنا ال أعرف الكثري عن الشيخ إبراهيم عزت; متى ولد :قال يل

 ? ماذا كان يعمل?يعيش
ًقلت له وأنا أعطيه كتابا صغريا  ستجد معلومات كافيـة يف هـذا الكتـاب, وهـو :ً

  )2(.)حياته وشعره :الشيخ إبراهيم عزت( ,الكتاب الوحيد الذي خرج عنه
                                        

 .وهذا الكتاب الذي بني يديك قارئي الكريم هو الوفاء بذلك الوعد) 1(
 .للدكتور حسن عبد السالم) 2(
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َأخذ مني الكتاب ممتنا, و ْ ْ يتصفحه يف هلبدأُ أرسد لـك اآلن  :فابتـسمت, وقلـت لـه ,ةَفَ
َشيئا من حياته كام عرفناها وعشناها معه, وورد بعضها يف هذا الكتاب َ َ ً: 

ل مرة منـذ مولـده و التي كان يسمعها أل,ا من حياة الشيخًله طرف وبدأت أحكي
 يف ومواراتاه الثرً من العمر ثالثة وأربعون عاما, صعدت روحه إىل بارئها, ولهى حت

ًمكة املكرمة بعـد أن صـىل عليـه آالف املـسلمني يف احلـرم الـرشيف, مكفــنا يف رداء  َّ
  .إحرامه

 ,اللهم ارزقني شهادة يف سـبيلك «ًوقد استجاب اهللا دعاءه الذي كان يردده كثريا 
 . » ملسو هيلع هللا ىلص وموتة يف بلد حبيبك

 عيني أيب مازن, وكأهنا تعانق تلك الدموع التـي سـالت رأيت دمعات ترتقرق يف
َوأنا أذكر ذلك الرجل الذي تعلمنا منه كيف يطابق قول الرجل فعله ,من عيني ُ َّْ ِ ِ. 

 واآلن أحببت سـريته ,كم أحببت شعره …رمحه اهللا  :ِّقال أبو مازن بصوت متهدج
َّ إن هذا الشعر ال خيرج إال من رجل عاشه حق;حقاوشخصه  ْ   . املعيشةِ

  :وأردت أن أعود باحلديث إىل بعض أفراحه, فقلت له حماوال االبتسام
 لـه تـسع َ وقد أنـشدت, وديوان الشيخ إبراهيم عزت حيوي ثامنية وعرشين قصيدة−

  .)1( ووعدت بإنشاد الديوان كله,قصائد يف رشائطك التسعة
 أن يوفقني إلمتام  ثالث قصائد يف الرشيط اجلديد, وأسأل اهللاْفِضَ أ:ابتسم وقال

  .الباقي
 إن عندي عقدة إبراهيم عزت, فال أستطيع اإلنـشاد :قلت لك :ًثم قال يل مداعبا

  .بعد أن قرأت شعره ,ألحد غريه
                                        

ليسهل مقارنتها بالقـصائد ) أبو مازن(كان من ختطيطي هلذا الكتاب أن أضع نصوص القصائد كام غناها ) 1(
 –أبو مـازن ( موقعها هو كتاب األصلية يف الديوان ولنر مد ترصف أبو مازن فيها إال أنني رأيت أن

 ..فراجعها هناك يف طبعته اجلديدة) صوت الصحوة
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 إن شاء اهللا نجد الكثري من القصائد التي تـشدك إلنـشادها أو تلحينهـا; :قلت له
ًليعود إلينا أبو مازن منشدا وملحنا, أو حتى خيتار  ِّ الكلامت ليظل العطاء الذي جعلـك ً

ِمنشد الصحوة اإلسالميةٍّبحق   ., وحادي قافلتها منذ بدأت حتى اليوم إن شاء اهللاَ
  ?ِهل انتهت احلوارات  :ابتسم وقال

نتظـار ا وأنـا يف , ولن ينتهي العطـاء,ولن تنتهي اللقاءات  :قلت له وأنا أصافحه
 . )1( ًاماالرشيط العارش الذي انتظرناه مخسة وعرشين ع

  م2005س  أغسط–القاهرة 

@ @
*   *   *

                                        
:        ً بإنــشاد أيب مــازن وتلحينــه حمتويــا مخــس قــصائد منهــا قــصيدة2004صــدر الــرشيط العــارش عــام ) 1(

مل ًللشيخ إبراهيم عزت, حيث غنى القصيدتني كاملتني ومل يغري يف بنـائهام شـيئا و) أزفت ( و ) صغرييت(
 .حيذف أي يشء
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 حقوق الطبع والنرش حمفوظة للمؤلف

 
*   *   *
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 إىل أمي وأيب وإخويت
 ًإىل الذين عاشوا آالما من أجلنا يف فرتة 

  ًعصيبة نحتسبها مجيعا عند اهللا
 وإىل من ينتظر. .إىل من سبقونا إىل اجلنة

 إىل من حتابوا بروح اهللا عىل غري أرحام بينهم 
 أهدي هذه الكلامت

 إبراهيم عزت سليامن
 

*   *   * 
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 , ويـستفز العـزائم,فيهـا اهلمـمالـشيخ  حيرك ,صـيدة مفعمة بالثقة باهللا تبارك وتعاىلق 

 اهللا : يرفـع فيهـا رايـة,وينـبه إىل املسؤولية العقيدية واحلضارية التي يلتزم هبا هو وكل مـسلم
ًأكرب; توحيدا, وعزة, وإحساسا بأمانة االستخالف  وكأنه يذكر فيـه ,ً وحفزا هلمم أبناء األمة,ً

اهللا (  ألن ; ويعلـن لكـل متكـرب أنـه ال هيابـه, واالعتصام بالواحد األحـد, واجلهاد,الصالةب
  . )1(   أنشدها أبو مازن يف إيقاع رسيع ميلء باحلامسة والقوة!)أكرب

 

 

ــــــسم اهللا جم:ُاهللا أكــــــرب  رهياــــــــُب
ـــــــ بالتق..اهللا أكــــــرب  رســــــيهاُو سنـ

ــــال وجــــل..ربـاهللا أكــــ  ٍقولوهــــا ب
ـــوا ا ـــبوحقق ـــن َلقل ـــ م ـــاز معانـمع  يه

 ق الزمــان لنــاـهبــا ســتعلو عــىل أفــ
ٍّرايـــات عـــز  نا كيـــف نفـــدهياـنـــسي..ُ

ــــ ــــتبعث أجمـهب ُا س َ ْ ـــــُ ــــرةـ ٌاد مبعث ٌ 
ـــه ـــب..ِيف التي ـــرد الرك ـــى ي َحت ـــَّ  ا حادهي

ـــرب ـــ..اهللا أك ـــا أح ـــداءـم ـــاَىل الن   هب
ُّه الــــــريـكأنــــــ  يف األرواح حيييهــــــا..ِّ

ــــور ــــه الن ــــُكأن ــــادنيـ يف ال  ا يأللئه
ــــرشق ــــوار بارهيــــاُ الكــــونُفي ــــن أن   م

ـــة ـــه دوح ـــاٌكأن ـــري هب ـــو اهلج ُ يط ُ 
ــــ ــــلـوه ــــو الظ ــــات ٍ. .ا ه ــــيهاٌآي ِّ جيل َ ُ 

 هِ أدركنــــا معاملــــُدـكأنــــه القــــص
                                        

 .التعليق عىل القصيدة و مقدمات القصائد التالية كلها, لألستاذ عبد السالم البسيوين ) 1(
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 كـــى مـــساوهياُبعـــد الـــذي كـــان ال حت
ــــرب ــــ..اهللا أك ــــدهاـ ك ــــاد يعان  ٍم ع

 زهياـوتبقـــى عـــىل األفـــواه تنـــ;يفنـــى
 م هيـــدمها أتـــى بـــالوهٍكـــم حـــسودو

َّدكـــــت معاملـــــ  هاـبقيـــــُواحلـــــق م..هـُ
ــؤون ــم خ ــبطشٍوك ــن ال ــاَ يظ   يقهره

ـــوء ـــا س ـــَي ـــن ح ـــا ظ ـــشوهياًسبانُ م  ا وت
  أراد العــــز يف نــــسبٍرورَوكــــم غــــ

ــــــال ــــــِّطُه قُأوص ــــــت زورا ومتوي  هاـًع
  الكفــــر تعرفهــــاُ أهــــل..هللا أكــــربا

ــــا ــــدرون أرساره ــــال. .ي ــــندرهياّه   س
 ء هلــــات ال دواّ تبــــدٌهــــذ جــــراح

 ربهيـــــــاَدار تـكاألقـــــــ..ُإال عـــــــزائم
ــد ــن كب ــل م ــروم الني ــهام ت ــذ س ٍه َ ُ ٌ 

ـــــ ــــــُآهات ـــــاكيهاـه عزف ـــــان ش  ت أحل
ـــ ـــو نُطبـواخل ـــن هل ـــرب م ُ أك ٍ ْ ـــهِ  قارف

ــــر ــــاُواألم ــــو ننادهي ــــن دع ــــرب م   أك
 ٌ مقــــربةُفــــاهلزلوا ألقــــدارها;ُّدِجــــ

ـــــ ــــــهب ـــــندفن أح ـــــاـا س  ًياء ونبكيه
ـــتم وقـــود  ها صـــانعّ حلـــرب ضـــلٌأن

َجيمــــع الكيــــد ِّ َ   كــــي يطــــوي غوافيهــــاُ
 لمهمْسُعمــــة لليــــأس نــــُأبناؤنــــا ط

 ?مــــن ذا ســــيجلوها;ضــــلت معــــاملهم
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ـــ ـــول ل ـــاذا نق ـــسألـم ـــني ي  ناُريب ح
 ?هاـمعاليــــ)1( عــــن الــــرشيعة مل نحمــــي

ـــا ـــب لن ـــال احلبي ـــب إذا ق ـــن جيي  وم
ــــــو ســــــنتي ــــــ. .أذهبتم  ?يهاـواهللا حمي

ـــــدين اهللا عاصـــــفةـإن مل نردهـــــ  ًا ل
  األرض نعطيهـــاَ بعـــدُذهب العـــرضَســـي

 ســـيذهب الـــدين والـــدنيا بـــال ثمـــن
 كـــــي نزكيهـــــا. .دم دمانـــــاـإن مل نقـــــ

ــــ ــــدنا هللاـَّإن ــــىل عه ــــه..ا ع   نحفظ
 رهياـشَونـــــ. .اًحتـــــى نقـــــدم أرواحـــــ

  تـــروم البـــذل يف ثقـــةٌطابـــت نفـــوس
ـــاء ـــن العط ـــرب..م ـــيهاٍّل ـــوف يرض   س

ــــ ــــ..ٌّزـهللا ع ــــرت سيحف ــــه س  ظناـٌل
ــــن ــــم ــــل غ ــــدوـك ــــاٍائلة تب  عوادهي

ـــ ـــول سب ـــوان بـــه..ٌيلـوللرس ال ه  
دهياُاب هيــــــلألحبـــــ..فيـــــه املكـــــارم

ـــ ـــى أم ـــد أت ـــ..ر ريبـلق ـــهّردـ ال م   ل
 فنيهــــــاُوأ. .دائيـهر أعـــــــإين سأقــــــ 

* * * 

                                        
,  ويـر )ِمل نحـم  (  الشاعر أال حيذف حرف العلة إلقامة الوزن , وصحتها طرتاضالرضورة الشعرية ) 1(

 .88الكتاب ص) مل نحفظ (حسن عبد السالم أن تكون .د



 101

ßc;;ï@ @
 ويـستهني آخـر األمـر , ن فيها والدته عىل حالهْطمئُ ي,نونية مليئة بالوجع والتجلد والرب

عـسى اهللا  ; ويسأهلا الدعاء بجوف الليـل,ً هينا يف جنب اهللا  وير ذلك كله,هغالله وأبسجن
 ساحته التي هو فارسها − ويؤكد هلا أنه عائد إىل الدعوة ,تعاىل أن يكشف عن املسلمني البالء

 ,دَ أحـ" ويذكرنا بــ , وال الرتبص واإلرصاد, ال يثنيه الكيد;ً مواصال ما بدأه, معتزا بإيامنه−
َ كأنه يعجـل إىل , ويكرر لبيك, مقولة بالل ريض اهللا عنه حني كان حتت سياط الظلمة"أحد  َ

 : عىل بينة من ربه ويقني,اهللا تعاىل
ــــــول شــــــ ــــــاذا أق  ?ِ األحــــــزانَريكةـم

 ِجـــــودي بفـــــيض العفـــــو والغفـــــران
ــــــشدو آهــــــات ــــــان..ٌال ِوعــــــذب مع ُ 
ـــــُو ـــــدَدِل ـــــرغم القي ـــــسجانِت ب  ِ وال

ــــــــص ــــــــة م ـــــــــيف غرف  ِدرانفودة اجل
ـــــــساحتها رؤ ـــــــو ب ـــــــانًترب  ِ ومع

ُعـــــذرا عـــــىل الـــــدمع احلبيـــــب ذرفتـــــ  هً
ـــــ ـــــصاءفأض ـــــه ق ـــــاينـ من  ائدي وبي

ـــــن أتَفلكـــــم بكـــــ ـــــم ـــــاُه أغاللِجل  ن
ـــــ ـــــم نم ـــــَولك ـــــجاينـت يف ظ  له أش

 ُّيــــا واحــــة العمــــر الغريــــب تــــضمني
 جري أمـــــاينـوهبـــــا أطـــــالع يف اهلـــــ
 هِيف ظلهــــــا أشــــــكو فــــــراغ شــــــباك
ـــــــ ـــــــوح باملكن ـــــــانون ـوأب  ِيف خفق

ــــا فر ــــن هب ــــا م ــــشودةْي ــــدا أن ــــي غ  ًح
 ِ بــــــسمة وأغــــــانُدَّدُجتــــــوهلــــــا

ــــــــا دفء ــــــــدٌوحناهن ــــــــيُ هيده   غربت
ـــــد تكفكـــــف وحـــــشة األحـــــزان ِوي َ َ ُ َِ ْ ُ ٌ 
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ــــــ ـــــــإين بخي ــــــا حبي ــــــلميُبةـر ي   فاس
ـــــني ـــــهُع ـــــِ اإلل ـــــاين. .وطنيـ حت  ترع

  للوروبذكر من هيب السالمة
ــــــعى ــــــذي آواينأس ــــــصن ال   إىل احل

  يف حلـــــن الـــــصباَنـــــي التوحيـــــدِتعلم
ـــــــّرد ــــــــِدت ـــــــاينَجِ بَا رسـًه عذب  ن

ـــــو ـــــى نجت ـــــت حت ـــــاء الوق  بيـاآلن ج
ـــــ ـــــة..اًربـص ـــــغ آي ـــــسانَلنبل  ِ اإلح

 هُظتــــــِ يف الفــــــؤاد حفٌ نــــــبضٌاللحــــــن
ــــــمعت ــــــيُوس ــــــ. .ه يف كربت  جاينـأش

 كفــــي عــــن ســــواه لتلزمــــي:ُيــــا نفــــس
ـــــــَأدب ــــــــ املق ـــــــساحة اإلي  ِامنـام ب

 دئيـفاهــــــ..ُة حبيبــــــري يــــــاـإين بخــــــ
ــــــ ــــــه نب ــــــكو إلي ـــــــِأش  ِامنـَرة الكت

ــــــاةًوغــــــد ــــــيا نجلجــــــل باحلي  بمرفئ
ٍرد يف ثــــــوب كــــــريم هـــــــُونــــــ ُّ  اينـَ

ــــــأذن ــــــسوف ي ــــــوديت−إن أراد−ول  بع
 ِ اليـــــرس للظمـــــآنُّفـوجتـــــود كـــــ

َفـــــأرد بـــــسم  تك التـــــي مـــــن بـــــسمتيُُّ
ــــــ ــــــعُّرـَوأب ــــــانـ اخلــــــَ نب  ِري بالعرف

ــــــضياء ح ــــــصوغ يف عــــــني ال ــــــاَياتلن  ن
ـــــــ ـــــــديان..نـباألم ـــــــد لل  ِوالتوحي

ــــــ ــــــف دمعـوبفرحــــــة اللق ــــــاَيا نجف  ن
ـــــ ـــــًطيب ـــــشوانـا يف ـــــا الن  ِوح بزهرن
ــــس ــــرشق شم ــــسوف ت ــــاُول ــــوق الرب  نا ف

 ِذيب والنكـــــرانـأقـــــو مـــــن التكـــــ
ــــــــل دار ـــــــــ نلتٍوبك ــــــــبـ ٍقي بمرح ِّ َ ُ 

ـــــودةُهيـــــ  ِ الوجـــــدانِاخـــــرز..َدي امل
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ـــــ ـــــراـال حت ـــــن اجل ـــــال ع ـــــا يق  زين مم
ـــناينI1Hح ـــذي أض ـــن ال ـــال ع ـــا يق  وم

 وبالــــــصبا..فــــــاجلرح يــــــربأ باملــــــساء
 ِ ثــــانٌقْلــــَن خـلنــــا مــــن الرمحــــح

ـــــــشتا ـــــــويب يف ال ـــــــي إن رق ث  ال تفزع
ــــى..ِء ــــع األس ــــدان م ــــة األب ِونحول ِ 

ـــــــــتام ـــــــــه إىل اهللا ان ـــــــــب يدفئ  فالقل
ـــــ..ء ـــــه تـــــذكو ج  ِ اإليـــــامنُذوةَمن

 ًماَال حتــــــــزين إن كــــــــان زادي معــــــــد
ـــــ ـــــاجلوع يقه ـــــشيطانف ـــــطوة ال  ِر س

ـــــا ـــــوم الزح ـــــاه يف ي ـــــا نلق ـــــزاد م  وال
ـــــداةم ـــــْزُ تَغ ـــــةُفَل ـــــوانُ جن  ِ الرض

ــــــي شــــــكونا ــــــري إىل املحــــــراب بث َف َْ َ ِ ِّ ِ 
ــــــــــــة..هللا ــــــــــــان..ٍيف ثق  ِويف إذع

ـــــدامعا ـــــدامعا وم ـــــدعاء م ـــــوغي ال ًص ً َ 
ِث قريــــــــب دانـهتفـــــــو إىل غيــــــــ ٍ ٍ 

ـــــه ـــــويل ل ـــــة:ق ـــــديك وديع ـــــدي ل  ٌول
ْ ُنــــــذرت لتحمــــــل رايــــــة  َ  ِالقــــــرآنِ

ـــــالم ـــــن الظ ـــــون يف بط ـــــذو الن  ُهَ حفظت
 ِذا اإلحــــــسان ,ســــــبحانك اللهــــــم

ــــت ــــني أَومحي ــــى ح ــــاجزاُ موس ــــي ع ًلق َ 
 I1Hِة الـــــرمحنـل آيــــــِّيف الـــــيم حيمـــــ

                                        
ن تبقي الكلمة كاملة كام كتبها الشاعر يف الديوان ولكن الـشاعر عبـد اهللا رمـضان أرص عـىل كنت أر أ) 1(

 .ًووافقه عليه األستاذ عبد السالم, فلم أجد بدا من موافقتهام.. ضبط البحر هكذا
وبعـض املعـاين مـن      .. أشار بعض الدارسني إىل اقتياس الـشاعر هـذين البيتـني مـن نونيـة القرضـاوي ) 2(

ولكن ال ) يف غرفة مصفودة اجلدران ( مثل قوله يف البيت الثالث ) سالة يف ليلة التنفيذ هلاشم الرفاعير(
وهذا غري بعيد ألن الرفاعي والقرضاوي كتبا عمليهام يف اخلمسينيات, أي قبل هذه القصيدة أظن ذلك, 

 .ق حتقي إىلواملوضوع حيتاج.  بعرش سنني, وانترشت القصيدتان يف اإلسالميني
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ــــــف ــــــُّك ــــــار يف إش ــــــدو حت  راقهـ الع
ـــــــ ـــــــه بب ــــــــواهللا حيفظ  ِانـعض حن

ـــــد ـــــدُال الكي ـــــدي ال وال جن ـــــذيُ جي   ال
 ِوفانـرا الطـــــــُه ذـتغتـــــــال سطوتـــــــ

ــــــور ــــــساحتيَســــــأعود موف ــــــنامء ل   ال
 ِديانـز الواحــــــد الـــــــأزهــــــو بعــــــ

ــــــُوأ ــــــاء اإلل ــــــم إن ش ــــــالتيـت  ُه رس
ــــ ــــال شف ــــى أن ــــدناينـحت  I1Hَاعة الع

ــــــار املتع ــــــو احلي ــــــرهبمَأدع ــــــني ل  ب
 ِنانـللمـــــــ. .هارـللواحـــــــد القـــــــ

ـــــــه ـــــــن أراد حيات ـــــــاة مل  هيـــــــب احلي
ــــــــ ــــــــعيا لن ـــــــــًس  ِامنـِور اهللا باإلي

ـــــسام ـــــه ال ـــــهدت بوحدت ـــــاُ ونجمُءش  ه
ــــ ــــري يف ح ــــشمس جت ــــوانُوال  ِىل األل

ــــــرش يف الظــــــالم ضــــــياءه ــــــدر ين  والب
ــــــ ــــــُ تًبةـه ـــــــِّزي ــــــوانَرةُن غ  ِ األك

ٍه ومــــــزن ســــــحائبُوالــــــريح تــــــذكر ُ ْ ُ 
ــــري ــــبُوالط ــــصانُهَحَّ س ــــىل األغ I1Hِ ع

                                        
وصـحته .. حـسن عبـد الـسالم والبـسيوين أنـه مكـسور. وبني د.. كان البيت وأتم إن شاء اهللا رسالتي) 1(

وكذا العـدناين بإثبـات يـاء . ليستقيم الوزن وهذا ما أثبته هنا) اإلله ( بلفظ ) اهللا ( استبدال لفظ اجلاللة 
 .النسبة

 ..).والريح(  وصحته ,حسن. دوالبيت مكسور كام بني ..) وريح تذكره( كان البيت  ) 2(
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ــــــث ــــــية..ُوالغي ــــــد قدس ــــــصنعه ي ٌت ٌ 
ــــصف ٍواحلــــب ذو ع ــــانُّ ــــع الرحي  )1( ِ م

 أثامرهـــــــايف خـــــــرضة األشـــــــجار يف
 ِواج واحليتــــــانـيف البحــــــر واألمــــــ

ــــــد ٌأح َ ــــــا,َ ــــــرسي نوره ــــــا في  أردده
ـــــُر ـــــا حت ــــــًوح ـــــانـرك م  ِوتة األكف

ــــــدر ــــــرٌق ــــــِّ حي ــــــَدـر عب  هاَرـها وأسي
 ِ اإلنــــــسانَايةـم غــــــِّرـ يكــــــٌقــــــبس

 حتــــــى تــــــستجيب دعاءنــــــا..لبيــــــك
ــــــك ــــــسان..لبي ــــــدب ويف إح  ِيف ج

 ًلبيــــــك يف نــــــبض القلــــــوب حــــــالوة
  الفـــــاينِ إىل الـــــرتابَب اخللـــــودـهتـــــ

َشـــــوقا هبـــــا نطـــــوي احليـــــاة وركب  هـــــاً
ـــــوان ـــــع الرض ـــــا م ـــــستعجل اللقي  ِن

 لبيــــك فاكــــشف كربــــة قــــد أطبقــــت
ـــــشي ـــــدانـفال ـــــة الول ـــــو هام ِب يعل َ ُ 

ٌواخلطـــــب ال جيلـــــوه ركـــــب عـــــاجز ٌ 
ــــــ ــــــانـتعن ــــــه إىل األوث ــــــاه ب ِو اجلب ِ ُ 

ــــصطفى ــــث امل ــــل بع ــــث مث ــــأذن ببع ِف ٍِ ْ َ ْ َ 
ـــــخ ـــــوارد راس ـــــذب امل ِع ِ ـــــانِ  ِ األرك

                                        
 ًاملعنـى عـىل هـذا الوضـع يكـون وصـفاألن ) رحيان(إىل ) ذو( أخطأ بإضافة :حسن عبد السالم . قال د) 1(

ويبدو أنه حقق للبيت سالمة الوزن يف غفلة عـن صـحة املعنـى, ومل . للحب بأنه ذو عصف وذو رحيان
يف اآليـة ) الرحيان ( ري, مل تفد أن احلب ذو رحيان, فلفظ يتذكر أن اآلية القرآنية التي اقتبس منها هذا التعب

ُواحلب ذو العصف والرحيـان  الكريمة  َُ َّ َْ َ ْ َ ُّ َِ ْ ْ ] جـاء مرفوعـا ومل يـأت جمـروءا ]12:الـرمحن ,ً الكتـاب . ً
 .ً, وصححته بوضع مع بدال من ذو89ص
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ــــــعني ــــــا خاش ــــــا أتين ــــــجدا..حب ًوس َّ ُ 
ِو رمحــــــــة الــــــــرمحنـرجـــــــــن..هللاِ َ 

ِحبــــــا نريــــــد العفــــــو مــــــن آالئــــــه ِْ َ ُ 
ِيــــا طيــــب مــــا تعطــــي يــــد الغفــــران ُ َ 

 
*   *   * 
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 وعلمـه االعتـصام , الذي سقاه العزة− معلمه األول − يناجي فيها أباه ,حلظة بوح نبيلة

يبث مـا يالقـي مـن وفيها  , وغرس يف أحنائه أن يستعد لدفع الثمن,نه قيم الرجولةَّ ولق,باهللا
 . بل إنه مستعد أن يدفع الثمن, ويطمئنه أنه عىل الطريق سائر, ونذالة السجان,قساوة السجن

 :ًناثرا يف النفوس حديث الكربياء ,ويتمنى عليه أن يواصل أسامره
  أن أراه يا أيبَكل الذي قد خفت

 هُرأيت. .هـُترأي
 ْ يف العيونَ تقتل األمانِ الشعاعُ املعقوفةُالنظرة
 َّ املعذ ِبةُواللفظة

 جونـُ يف مَزق األستارـمت
  ِّ املروعةُوالرصخة

 ِّيف الغرفة املفزعة
  .)1( ِان يف حدائق اجلنونَّنـِ اجلُمعزوفة

*** 
 فلتوقد النريان

 ي الرحىَّ بني شقُوليسقط اإلنسان
 هُـمتهي معالـكي تن

 ْه احلمراءِ يف أيامُ الشيطانِولريقص
 ناءِ ال غ:ُأهيا الطيورـي

 تلُن قد قيردـــفمن له تغ
 ناَ عذرُ الزهورِولتقبل
 ه انتهىِدئَمن قبل ب. .ناُفعرس

                                        
 .) اجلن, فصيحة: اجلنان) ( 1(
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 ْ رحلٍ احلبيب دون موعدُوالصاحب
 

*** 
َكل الذي قد خفت ُّ    أن أراه يا أيب رأيتهُ

 ُهـُرأيت
  والزمان.. .ني احلنانَأطعمت

 بال حنان
 ْ من يديكَسقيتنى األمان

  قد مىض بال وداعِ األمانُوطائر
  الغربانُنا منائحـِقـْت يف أفَملا بد
  شامتي ُني والكربياءـَتْأرد

  وللسامء هامتي
ُزماين العجوز  )1( يغارٌ أحدبَ

   ْمن هامتي التي تعانق الضياء

 
*** 

ْمل يا أيب تلومني ِ?! 
 أنت الذي علمتني

 . .أيب
 ناَار ليست دارالد

 ْليست بدار اآلمنني
 ليست بدار الوادعني

                                        
 رمضان إن زماننا ختـرج األبيـات مـن بحـر الرجـز إىل بحـر الكامـل قال الشاعر عبد اهللا: كانت وزماننا) 1(

 .وغريها عبد السالم إىل زماين.. زمني.. والصح
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     )1(مل أقمت يا أيب بدارهم
 !? أن نعيش بينهمَمل ارتضيت
 )2( ؤناضمرون سُبني الذين ي

 بني الذين يكرهون حبنا
*** 

  احلصادُقد جاءنا أيب وقت
 احلصاد ِفلنجتن
 ْ بكربياء

 ولتقبل العزاء
  بال دموع

 ناـِدمعفاحلاسدون يف انتظار 
 ناـِرحُكي يضحكوا من ج

 نا ُ دارُّردُغدا ت
 ..لنا

 ..لكم
 ..إلخويت

 همـلكل من أحببت
 نيـفلتسقهم يداك ما سقيت

 وإن أتى املساء 
 )3(  شوقهمَوقد رأيت

 يطل من عيوهنم

                                        
 . مقبول فرتكتها كام هياًقال أعضاء الفريق أن هذا الشطر مكسور الوزن ولكن مل يقدم أحد اقرتاح) 1(
 .لتصحيح الكرس.. ن تغيريها إىل السوءوأراد عبد اهللا رمضا.. سؤنا فتعطي موسيقى مع الشطر التايل) 2(
ًكان البيتان سطرا واحدا ) 3( ) قـد ( فقـسمه رمـضان هكـذا, وأضـاف ) وإن أتى املـساء, رأبـت شـوقهم ( ً

 .ليستقيم الوزن
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  يصوهنا احلياءٌفتلك رغبة
 ..يف أن تتم يا معلمي

  حديث كربياء
***
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ا أن جـرأة هبـ يؤكـد , يف رمزية واضحة,أخته الصغرية منىا من روائعه التي خياطب فيه

 إنـام هـي آهـات , وأن الدموع النبيلة ال تنم عن عجز,اجلبناء عىل احلق إنام تأتت لكونه أعزل
  :وانبالجة احلق , ولن جيففها إال إرشاقة الصباح,القهر والتأمل من أجل اخلري والنقاء

 رييتـال تعجبي صغ
  دمعتيِإذا رأيت

  اخلطرَدّوـً فارسا تعُستفل
ٍ مالكا ذراع مارد ُولست ً 

 ت احلجرـفتُت
 ِ بالغيبًـامولست عال

  باحلذرَكي أدافع الرشور
 أنا صغرييت برش

 تي قريبة من األسىـودمع
 ني األملـذيبُي
  العدمُصنعُ حيث يُصيبني اجلنونُي
  نظريتُّلَشـُت

 قمـِّ بالنِ اخلداعُإذا رمتها نظرة
  صيبني الضنىُي

 والسأم. .ُوالعجز
*** 

 
 ال تغضبي صغرييت
  ًها مضيئةِفالنظرة التي رأيت

  احلياةُتصافح



 112

 هاـِ التي سمعتُواللفظة
  الصد َرنانة

  والشفاهَحترك الصدور
 ها إليكـُ التي أهديتُوالبسمة

  اإلنسان حيث كانَكي تصافحي مالمح
 ِهـِكل الذي رأيت

 ًما كنت فيه كاذبا صغرييت ولن أكون
 ه هو الشذـِ ما رأيتّنلك

 يفوح من حديقة الزهور يف مواسم الربيع
  بيضاءٍ يف ظالل رايةُهو احلياة
 ها الضياءُنسيج
 ا يرتل الغناءَ األمان حوهلُوطائر

  عىل الصدورٌ الزيتون شارةُوخرضة
  بالنامءَتزرع الطريق

*** 
 :كي تفهمي صغرييت

 هل تذكرين
 ?حديقة التمساح واألسد

  فيها ذلك اجلملِبتتلك التي رك
 ًك احلبيبة ناعامِيميض بنشوت  «

 » )1( وهو السعيد بام محل
  العرينَهل تذكرين صاحب

 طىُذاك الذي تزيد عنده اخل

                                        
 .رمضان. القصيدة عىل بحر الرجز , وخرج هذان السطران إىل بحر الكامل) 1(
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 ْهَ الوحوش أن تنال ساحتُرسْجـَذاك الذي ال ت
ِقد نلته صغرييت ِ ِْ 

َقذفت من يديك ما أصاب هامت  ْهـِ
 العيب يا صغرييت يف قسوة األغالل

  يف الرجالَال عيب
 ْ الرجالَالعيب فيمن يعشق انحناءة

*** 
 ال حتزين صغرييت إذا رأيت دمعتي

  من الندٌفتلك قطرة
 إن بدا. . يف الصباحُّجتف

@ @
*   *   *
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 واألمـل يف اهللا ,مفعـم بالثقـة − التي تعلق هبا قلبـه −منى الصغرية خطاب ألمه وأبيه و 

ًأقدار اهللا رسباال وجنة يقـاوم هبـا وحـدة الـسجن فيه يرتدي الرضا ب,تبارك وتعاىل ُ  وقـسوة ,ً
 يقـاوم , وشدة االشتياق للصغرية التي يعدها هبدايا من احلكايا التي تصنع وجـداهنا,انَّالسج

 , ويناهض األحقاد التي يغذوها الظالم مـن زاده املـسموم,احلياة القاحلة التي ختلو من احلب
 ويؤكـد , لغـري الواحـد القهـار−خفيفة  ولو −ن انحناءة ويعلن بجالء أن املوت أحب إليه م

 . وأن العاقبة للمتقني,ًواثقا أنه عائد
 التي حيتاجها معجـم صـور وأخيلـة بعـض ,فل القصيدة بجملة من التعابري البليغةَوحت

 وهي بـذلك تكـون رائـدة يف ,الذين أدمنوا التكرار يف طرحهم البالغي ,الشعراء اإلسالميني
 الذي يغمز الدكتاتوريـة واالسـتبداد يف , مع شحنها بالرمز القريب,ً ومضموناًطرحها شكال

 : وروح التحدي والوضوح اهلدف من جهة أخر,جهة
َعىل مشارف تظل ألف   يومٍ
 ونحن نرتدي الرضا

 ِنا من ذكرهَونصنع ابتسام
 ..ٍ من بعيدَب احلياةُونرق

ِيف جزيرة ببحره ٍ 
 ْلودـنا عىل نوافذ اخلـُتفتحت قلوب

ِتنفست زفراتنا يف واحة َ ُ ََ   السجودْ
 ها الضنىـُ حينام يصيبُّالكف

 متد بالرحيق 
  عىل القيودًرصخة  اليدانِحني تعرص

 ْ حينام يشدها الرشودُوالعني
 تردها عينان 

 عائدتان من حدائق الصمود
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 والقلب حينام يزوره األسى
  الشهيدُردة األمان بسمةُتضمه يف ب

 الصرب يعرف اجلميع 
 افق اخلطى عىل الطريقر

  بينناُّواحلق
 وصية الصديق للصديق

*** 
 ٍعىل مشارف تظل ألف يوم

  من مليكناَنجمع الغنائم املهداة
 ِنا بحبهَّأمد

 ناـُفهان خطب
 ِأمدنا بروحه

 ناـُ قلوبًفلم تزل مضيئة
 أمدنا بزادنا

   السفرِورغم وحشة
  )1(  القدرُ نصافحٍ ودودةِفإننا براحة

*** 
 َّتردد النداءوفجأة 

 ا ًحائر من خارج األسوار جاء
 هُوإنني ألعرف

 أتى يطوف حولنا 
 أصابه الوهن

                                        
ويمكـن  ,ه املذكر واملؤنث, فيقال رجل ودود وامرأة ودود  ألهنا مما يستوي فيودودة غري فصيحة,: لفظة) 1(

 . عبد السالم−علوية : أن نضع مكاهنا
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َكأنه يقول آخر الكلامت ْ ِ 
 كأن من يدعوه مات

  تقولٌويف مالمح الوجوه نظرة
  )1( بأنه من قد مىض لساحة اجلحيم

 ْال يعود
  احلوت ال ترد غائباَوأن بطن

*** 
 صغرييت. .أيب. .أمي

  كأسنارشبتمو من
  السننيُكم مالمحَوغريت وجوه

 ناَ عشتموه مثلٍ ليلَالليل ألف
  ألجلناٌبَّذـكم معُارـهن

  إننا بخري..َأماه جففي الدموع
 هاُّ كلُوسوف هتدأ الرياح

  بالثمرُوترشق احلقول
 اًوسوف يضحك الصباح صافي

 ملن ظفر
 هاَّ العذاب كلَقصة ُ النسيانُوسوف يأكل

  لديهٌ ما مىض ودائعُّوكل
 نا إليهـَّوحسبنا بأننا نمد كف

 غدا ستنتهي اخلطى ببابه
  ما بهُب احلزينَّويشتكي املعذ

*** 

                                        
 .وعدهلا الشاعر عبد اهللا رمضان هكذا) بأنه من مىض لساحة اجلحيم ( كانت ) 1(
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 ..أيب
  ..َوأنت تعشق الرجال

  مثلهمُقد غدوت
 ْ الصفوفَأحب أول

 نستكشف البحار واجلبال والكهوف
 ونشعل الضياء يف احلروف

 هنا نصافح اخللود
 ونمسك السحاب

 قممونلمح الذي يكون يف ال
 ونفتديكمو أحبتي

  أطفالنا…نا َنساء
 ُهـَكم جناحَ فوقُغدا سينرش السالم

 ُوهيدأ األمان
 ه صباح)1( ُ يزوركمحينام

 دماؤنا بنورها ستخنق الظالم
 سيغسل األحقاد  دمعناُطوفان

  عندما تنامُكي هتدأ النفوس
  معذبةٌنا حكايةُجراح
 بةَرـْشُ مِ الدماءِبحمرة
  وصارمةٌحزينة
  األنني عارمةِزفرةورغم 

ِّوصوهتا يرجع الصد 
 لكل قلب

*** 
 

                                        
 عبد السالم. ًبدال ً من يزوركم) يزيركم ( أفضل للسياق والقافية أن تكون ) 1(
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  يا أحبتيَما أسوأ احلياة
 بغري حب

 َما أسوأ األحقاد
  للظالمُّفَزـُحينام ت
  مأتمٌالعرس

   حترمِوالبسمة الودودة العطاء
 ِذرية خبيثة األنساب

  القذُمَطعـَت
 وتشتهي اخلراب

 ٌنا شواهد عىل قوائم القبورُجراح
 ور يف الصدور متٌورصخة
 لعلنا نفيق

  اخلطى عىل الطريقِلنطلق
 وأعرف الثمن. .اُأقوهل

 ِفلنرتد الكفن
 فاملوت يف رحاب طاعته

 ُّأحب يا أحبتي
  خفيفة بغري ساحتهٍمن انحناءة
 يا أعذب املنى . .وأنت يا منى

 وأنت تسألينني
                ? مضيتاَِمل
 )1( ُهـُّ تركت بيتنا برغم أنني أحباَِمل

 ني صغرييتـِناديت

                                        
 .; فأثبتها كام أثبتها الشاعر)ملا(ن يثبت األلف للرضورة الشعرية ومن ير حذفها يف اختلف فريقنا بني م) 1(



 119

 ْوما أجبت
  أن تصافحي احلياةُألنني أردت

  ومرشقةًحرة
 مضيت. . يا صغرييتُمضيت

 لنفتدي بأمجل األيام يف أعامرنا
 كمَحيات

 لتحتمي بنبضة العروق يف دمائنا
 كمُزروع

ًلنطفئ احلريق شب عاصف َّ  اَ
 كمِوحام يا صغرييت بدار

 ًمضيت هاربا من القيود
 ناُّال نساق كلكي

 يف موكب العبيد
 !? تذكرينني )1(ِال زلت
ُودة مالحمرَو ومل تزل ً  !?كـَ
 ...أما أنا

 ٌفلم تزل ببسمتي بقية
 ها لبسمتكُأزف

 رد يا صغرييت لدارناـُوحينام ن
 وتسألني عن هديتك
 ستسمعني يا أمرييت

ْالشاطر حسن «َحكاية  ََ ْ ِ َّ « 

                                        
َال زلـت يف خـري, وال زال اهللا : غري قيايس, ألهنا تستخدم للدعاء, ال للتفرير, فيقـال) ال زلت ( استعامل ) 1(

 .عبد السالم.ًرحيام بك
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 رضاء يف املدينة اخلَ الغيالنَمىض ليقهر
ُلتقى باألعرج احلقود هدهوحينام ا َّ 
  من خنجرهٍبطعنة

 واستخلص احلسناء 
 هِنا بدمعِ قمحَ حقولَرو

 وجاد بالدماء
 ! البيضاءِ احلاممةَستعرفني قصة

  الطيور والغناءَوقصة
 ..ِ واخلرابِوقصة الغراب

  والكالبِ والذئابِواألسود
 لسوف تعرفني أن إسمك احلبيب

 ْ يف ألف قلبٌبسمة
 بَحـُ تًيا بسمة

*** 
 ِسنلتقي بإذنه

 يف كل دار. .يف دارنا
 وسوف يقهر الضنى

  أو هنارٍ ليلِيف جوف
 ونحن نرتدي الرضا

 نا من ذكرهَونصنع ابتسام
 ! من بعيدَونرقب احلياة

 مسنة 
*   *   *
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 فاالبتسامة يف ليلة ,مرارة والسخرية التي تقطر ,من العنوان نلمح التناقض احلادبداية 

من خالل أو ) وامليت كلب  ,ةّحار  ( − كام يقال −اجلنازة كانت إال و ;العزاء أمر غري وارد
 وعىل ثقة من النرص , الذي هو عىل بينة من ربه,متأل جوانح املبتسم ,روح استعالء خاصة

ً أكثر إنسانية ونبال وعدالٍالذي يريد أن يعيد رسم واقعو ,اآليت ً! 
 الظن بأن ذلكمن  و, والسجان األبله, والقيود الغبية, إنه يسخر من تفاهة احلاكم الفرد

فامذا  حسبه العظيم فإذا كان اهللا  ,بالقادرحسن العاقبة وب و,وبالنارصالنرص بمقلل من ثقته 
 !? القيود واحلائط الصفيقهريتض

 ُ وقاتمٌالباب مغلق
      ُ وصارمٌ أبكمُوذا اجلدار

 ِوقنا من قسوة الصخور فُّيصب
 ْ السامتَ جمنونةًغلظة
  ال تر َعمياء
  لرقدة األموات ٌدةَعـُكأهنا م

 َولست تدرك السامء
 ا وعرضها َطوهل
  من الضياء ًها الذي يمد بسمةـَونجم
  لألصدقاء ًهدية
 ه َها الذي يطوف ليلَوبدر

 يف موكب األنوار 
 )2(  الظالمُلعله يبدد

                                        
 . رغم تقديامته اجلميلةلألسف توقف األستاذ عبد السالم عن التقديم من هنا) 1(
 .وواضح كرس البيت) لعله يريد أن يبدد الظالم : كانت( ) 2(
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  ُهـَ كونَلكنني أقول للذي أضاء
  ال تعرفهً كثريةـاًبأن يف ديارنا عوامل

ُر بحيها مالحمُوال ت   ه ـِّ
 فبينها وبينه اجلدران 

  الكالم ُ تعرفَ ليسَصامء
ًسا ومادحا ِّذ مقدَإال إذا ه ً 
  من أعذب احلديث ً ال جتيد لفظةَخرساء

ٍغري أحرف ثالثة     ٍ َ 
  لكل يشء ,هلاتقو
 أنا. .أنا

   كله أناُاخلري
 والعدل كله أنا 

 ٌوبيننا وبينه نوافذ 
 ها القضبان ـِتزامحت بضيق

  ْ السجانُها بالهةَوخلف
    )1(وألف. .ٌ ثالثة..ٌواحد

 !فالكل قد غدا يساند البهتان. .ال
   نا ُوفوق أرض غرفتي تكدست أجساد

ُتراكمت إىل جوارها فضالتن ْ َ َ  اـَِ
 ..ُّ مترٍ ساعةُّوكل
  بالعفن َأل املكان مت

 ه ِيا من يمر عندنا بسمع
 تصدقوا لنا بخرقة بيضاء 

                                        
 .فرأ الفريق أهنا ركيكة فحذفها) بل ألفان(أضاف الشاعر ) 1(
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 ْعدها كفن ـُن
 . .هناك −
  ?من هنا −

 !?ُهـُالقائد العظيم حوله بطانت
ُعيونـهال ترهبوا  َ  

 ا متور بالرشر ِهنكورغم 
  عن أنه انترص ُهـَوال تصدقوا حديث
  )1(  املعاين يكنزفالغيب يف أحشائه

ْوحيمل العزاء للجميع ُ ِ ْ َ  
    ه ئـِيخ ىف انحناللش

 وللرضيع 
 ها الرصيع ـِّبـِها حلُوللتي يذوب قلب

*** 
 واليوم إننى أدعوكمو إىل زيارة لنا 

 يف سجننا 
 فلن تقيموا بيننا  ;ال تفزعوا

 ْفأقبلوا يف أول النهار
 وودعوا يف آخر النهار

 : بانتصارُ هذه العيونُّرـَقَا تهوبعد
 ضوؤها انتصار ُو

 ا انتصار ُصالهت
 ها ُمليك. .اُاهللا رهب
  الشعار ُوالعزة

                                        
ُفالغيب قد حيمل بالتأويل, : كانت) (1( َ ْ  .عبد السالم) وهي ركيكة, ومكسورة ُ
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 نعم هنا 
 نعم وهذه الوجوه 
  تعانق الشفاه ٍال تعجبوا لبسمة

  تفجر احلياة ٍريانة
 ومتنح احلياة 

 متد ظلها عىل العيون 
 ترتوي بعزة اجلباه 

  تسبح اإلله ٍعريقة
 شعاع رمحة يعانق املكان 

 فينتيش برسه الزمان 
*** 

 لقضبان  واُمل تفلح اجلدران
  والسلطان ُمل يفلح السجان

 مدنا بزادنا ُنا يـُفنبع
 مالذنا . .ناُوالواحد القهار أمن

  ناَيا حسب
 يا حسبنا

  تفيض بالعطاء − ُال تر −ٌمفاتح للغيب 
 تقدم الغذاء والدواء والكساء 

 ختبئ اهلناء 
*** 

  اجلزاءَيا قرة العيون ساعة
  بالفناء َسنشرت اخللود

 أحبتي نا ـَسامفلنطلق ابت
 !يف ليلة العزاء
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! ? فهل سيغري الكـالم احلقـائق, فريدة فذةٌاتة ماسقاممالإن  و, هبونا قلنا إن الفأر أسد

  ?وما جتدي األكاذيب واملخادعات
رفيـق للجيـاع و ,ِ وليقـل إنـه حـدب عـىل املـساكني, وليقل إنه ثائر,فليقل إنه مناضل

ُ فلن ختطئ احلقيقة القلوب اليقظة;قل ما شاءلي. .واملحتاجني  ولن يـنطيل , والعيون املفتوحة,َ
 , وما إن ترشق شمس احلـق حتـى يـنجيل ضـباب الزيـف!البهتان عىل رب األرض والسامء

 :وتنقشع غيوم التجهيل
 ه ــُعرفت

 :حيب أن يقال عنه
  الكبري ُإنه املناضل

 يمجد اإلنسان 
ِويطلق الكالم ثائرا عن نرصة   العاملً

 عن عزة الفالح        
 ه امليدان َخال أمامكالفارس الذي 

*** 
  ْهـَتَلكن قول

 ورغم أهنا تضج يف املكان 
 ها يموت يف اآلذان َسْفإن جر

  ً حلظةُوتنتيش اجلموع
  الصياح ِرةْمَيف غ

 واح َّ بالرُّمُهـَوحينام ت
 ها إىل الوراء َتشد خطو

 وخيتيل اإلنسان باإلنسان 
  اخلالء ِحبةيف ر
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  للقلوب ُلتهمس القلوب
 ًقد كان كاذبا 

 برغم ما بدا عليه من عناء 
*** 

 ه يفوح باجلفاء ِ لفظُمذاق
 ألنه ال يعرف اإلله 

  السامء ُوليس يف جبينه وضاءة
  ٍويكره اخلطى إذا مشت ملسجد

 ه َر وجودـ الذي يَةـويدعي باله
 ِيف ظل معبد

*** 
 ه ـُواآلن هذه بقيت

  اخلتام َ حكايةترقبوا
  السواد ِ حتت أحرفُ تنامًوصورة

َيف آخر الصفحات  َْ 
َيعت هبذه الكلامتُقد ش ْ ِ: 

  » زلهـعزاؤه بمن «
 ه يذوب يف املكان ـُوصمت

 قد مر فوقه الزمان 
*** 

  ُهيب ذاع رسهَلـمواملأتم ا
  ُهُوالغيث الح قطر

 والنور يف إرصاره العجيب 
  ِجى لفجرهُّعرب الدَي

ُع األصواتفلتخش   للرمحن ِ
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ِولتنصت األكوان  ِ ْ ُ 
 افالشيخ قد بد

 يرتل القرآن 
 . .يرتل القرآن

                . .القرآن
*** 
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 مرحلة التخبط يف ظلامت األيديولوجيات امللحـدة ,قصيدة من مرحلة ما قبل النكسة    
 ..وسط الرياح اهلوج − دون أرشعة − ودفع السفينة ,ن البرشي احلقودُعْرَفَّ والت,الكنود
 حـني , واخلوف من هـواجس االنكـسار واليـأس,هي شكو من الضعف اإلنساين و

 رغــم ; والتــشبث الرصــني ببــرشيات االنتــصار, والثقــة يف موعــوده,يغالبهــا اليقــني يف اهللا
 .. والغيوم والوجع,اجلراحات

متقويـا ,عيل عـىل نفـسه يـست الـذي ال يلبـث أنهي إقرار واقعي بالـضعف اإلنـساين ً
وهـي إعـالن رصيـح باالسـتعداد لـدفع الـثمن مـن أجـل  , معتزا بالعزيز سـبحانه,بالقوي
ً مهام كان الثمن ثقـيال , واالستقامة والعدل, والعدل واخلري, من أجل الفجر والنور,اآلخرين
  ..ًباهظا

 لكنـه عـىل , وضعف الزاد والعتاد,م التطام املوج رغ,      إنه مستعد لإلبحار يف البحر اللجي
 ! فام أعظم اجلزاء, وثقة من إحد احلسنيني,بينة من ربه

 
 نا ِهم جتمعت لقهرِسهام ليل

  ْانَتطلق الدخ. .تثور
 نا ِ عودَلتحرق اخرضار

  يف املكان َ اجلفافَوتنرش
ِّتكرس الرشاع للسفني  َ ُ 

  األنوف يف الرتاب ُغِّتود لو متر
 ً عابثا ُيضحك العذابلو 
 بوس َه العِبقهر
 . .ِنا هبمه الثقيلُيدوس

 وس ؤ الرَكي نطأطئ
*** 

  نعم أصابنا الضنى
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ْوهـدنا احلزن  َ ََّ 
 نا ـُنعم بكت عيون
َ بالعفن ُوضجت اجلراح َ 

  مسنا ُّوالرض
 ْه الشجنـِوعضنا بناب

*** 
 

  ِنا الرضيرـِغام ليلُوىف ر
ِشامخ فتن  ُ ٌ 

 نعم أحبتي نعم 
ُولست أنكر األمل  ُ 

ُورغم أن وجهه الكئيب  ْ ََ 
 قد مر يف بيوتنا 

 َّوخلف النحيب 
 ورغم أنني وأنت يف ديارنا غريب 

 نى ُورغم أن فرحة امل
 نا ـَقد ودعت قلوب

 وح للبعيد والقريب ـُفلم تعد تل
 ورغم أننا هنا نصارع اهلموم 

  :نا تقولُفلم تزل أقدار
 بد يا أحبتي من األمل  ال
  الكسيح َسقطلي

 لينتهي تراقص الذبيح 
 ليختفي يف قسوة النريان

    واخلبثِ الطالءُفَمره
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 :ليهتف اجلميع
 املوت للعبث 

 ليستبد باملراوغ القلق 
  إن صدق ُليهدأ الشهيد
  احلياة يف القلوب ُفلم تزل مزاهر

  ِيصوهنا من الضياع
 ا كبري َّ رهبّأن
  نستجري ِننا بركنه الشديدأو
 بظله احلبيب نحتميننا أو

 ه الويف نرمتي ِوىف رياض وعد
 وإنه حلق 
  ُ ورابح..ٌالبيع رابح

*** 
 

  ْدهِّوحُنظل ىف مواطن البالء والرجا ن
 ه احلبيب ـَونذكر اسم
 نا السجود ـُّحينام يضم

  ُهـَ بيننا وبينُوحني يبدأ احلديث
  ْدهـنمج

 ..)1(ِ باسمه الودودُوترشق احلياة
 حينام نردده

 الطريق هو 
 . .ُهـُهذه سامت

                                        
 عبد السالم..  علوي:ودود غري فصيحة, ويمكن أن نضع مكاهنا: لفظة) 1(
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  ْهـُوهذه مالحم
*** 

 ه الشهيد ِوحينام دعاك للمسري يف رحاب
ًحتركت يداك حرة تصافحه  َّ ُ 

 ك ـَ للمليك وجهتَتْهَّوحينام وج
 وحينام عقدت بيعتك 

 يف الليلة العريقة النسب 
 دةِ جمهِ الرجالَ أن رحلةَئتـِّبـُن

 ا َتشق يف الصخور درهب
  وتأكل الظام

َرشب النصب وت َّ 
  ء بالدماَوتشعل املصباح

 إن جف زيته 
*** 

  َ حينام حتركت خطاكَتْئـِّبـُن
  الضياء َترجتي منابع

 بأن يف طريقنا ابتالء 
 وأننا سنقبل العناء 

 لنفتدي رسالة السامء 
  كي تقدم العطاء َعيتُد

*** 
ْوبلغ الرسول. .ناـَّ ربَصدقت َّ  
  ْلَّوبلغ الرسو. .ناـَّ ربَصدقت

 ِّفهب قلوبنا الرضا 
  يف مواطن القضاَ األقدامِتـِّوثب
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  البقية التي لنا ِوأصلح
 واغفر لنا الذي مىض 

 وحطم األغالل عن قلوبنا 
 وكن لنا 
  جتود ًفأنت دائام

 كي نواصل املسري  َهب جوادنا الصمود
  ْ املظفرةَلندرك الكتائب

ِمضت لساحة األمان   ْ تعلن السالمَ
  معطرةًهدية

  الظالم ُبنورها ستختفي مآثم
*** 

ُغدا تيضء   اهلد ُ أحرفً
 يف داخل الصدور 
  املوحدة ُوتظهر املواكب

 عىل مشارف األفق 
                           من سبق َ الثامرُفِطْقَيَس
 ق َ من أبُغرق الطوفانُوي

  اجلبل ِةـَّومن أو لقم
 حياة  −ًوامها  −يريد 

*** 
  مزغردةٌرحة فَستمأل العيون
  :ونحن نقطع الطريق للعال ;تقول لألسى

 سننترص 
 . .هاُعىل الشفاه ذكر

  القدر َيزف بسمة
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  مل تزل بخريها ُّالكف
  ًغنية. .ًقوية
 ها سينكرسُوقيد

 ها ُويف العيون نبض
 ينصهر . .ُّيضج
 غد لنا . . لناٌغد

 ونحن يف مواقع اخللود ننتظر 
*** 

ُفلتحكموا السف   ْنُّ
  ٌ بحرنا عميقَّألن

 واستكثروا من زادنا األصيل
  الطريقُ هنايةًفلم تزل بعيدة

  ٌقِ مغدَنا الرطيبـَ نبعّلكن
 ومل يزل

 يبلل الظام 
 ويطفئ احلريق 
  الربيق َنا نفاذةـُومل تزل عيون

 ِ للجموعُتيضء
 كي تسري  َكي تسري

 من بعد أن تعلمت يف ليلها الكثري
م 

*   *   * 
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 ورغــم اللوحــة الــسوداء املقيتــة التــي يــسعى , وشــدة احلــال,      رغــم كثافــة اليــأس

ُتنبئ الغريـب عـن أمـل , يفتح كوة للنور يف سدف الظالم, فإن الشاعر,لتجسيدها ِّ َ  :ً هاتفـا,ُ
 ..فلنرتقب. .فلنرتقب

 
  َال تذكر احلياة

 ال تقل صغرييت 
  ع املنىِّوود

 نا ـَوال تقل يل بيت
  والشجر َر احلقولال تذك
َ هناك عند شاطئ النهر ًووقفة َّ 

   )1 (!?يأم
  يف السحر َ الدموعُال تقل يل إهنا جتفف
ِجتيب للجميع باسمه ْ 

  َل الطيوفـِّتقب
 ال تر سواه

 ترسق اخلطى ملوضعه 
 تقبل الثياب 

  بالباب ٍ بطرقةٌقـَّها معلـُوسمع
  ًوحيدة
 ا الضياع َوحوهل
 تياعها الُها ويومُوليل

*   *   * 
                                        

 .عبد السالم.. ًأماه, وهذه صيغة نداء, وليس الوضع موضع نداء بل تقريرا: كانت) 1(
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 صغرييت  :ال تقل
  السنني بدلت سامهتا ُفقصة

 ها ـُتْقِواللثغة التي عش
 تنكرت هلا 

 ّها غريبة عيل ُوالنظرة التي عرفت
 وكيف. .ًما عدت قادرا
 !?ّ أضمها إيل

 ي تصديق :ال تقل
 نا القريب ـَ وجهُفقد طو النسيان

 فتاه يف الزحام
 غاب يف متاهة األيام 

 بوس َ عٌملكان قاتلاخلطو يف ا
  ِوالقلب بني قبضة األغالل

 وس ؤ يٌقِمطر
  الضلوع ِورغم كربيائنا املمزق

 فكلنا حزين 
 وكلنا يكابد احلنني

*** 
 

  ًويفرح السجني حلظة
  ْهـَ بسمتّلكن

 يردها األنني 
 وحيد  −نا ِ ورغم مجع− وكلنا

  والصغري يف األسى سواء ُقد أصبح  الكبري
 الليل والنهار 
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 بقية الوجود عندنا 
 عالمة احلياة 

 مل يبق يا أحبتي لنا سو انتظار 
 نا مىض ُفأمس

 ه نسب ـَوليس بيننا وبين
  ِ بأفقنا املجهولٌ معلقٌغد
 ه حجب ـَدون

  هناكًلكن رعدة
  الشفق ِخلف محرة

ُتنبئ الغريب عن أمل  ِّ َ ُ 
 فلنرتقب 
    فلنرتقب

    م 
*   *   * 
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 لكن هل يمنـع أن ; أن يؤذي اجلسد, أن جيلد اجلسد,ن للجالد أن يملك اجلسد     يمك

  ? وهتفو للرحيق املختوم, وتسترشف روضات اجلنات,ترفرف الروح إىل املأل األعىل
سبح يف  وتـ,يـاض الـصاحلنيح ر وتـسرتو,ن يمنعها أن تر احلور العني   هل يمكنه أ

 ! ?ملكوت رب العاملني
 ! ? وصبوات الروح,القلب   هل يمنع أشواق 

 ,   إن املوت عىل ذلك أحىل ملياري مرة من حياة الذل والعار التي يـدعو إليهـا الباطـل
 ! فدعو الروح تطري إىل بارئها الرمحن الرحيم!ويقدمها للمحرومني عىل أهنا إكسري احلياة

 
ِّأغمض عيني ولقني  ِّ َ َّ ْ  سم حبيبي اِ

 فأنا سأموت 
 ِسأعود إليه فال تبك 

  الكون َّ الفرحة كلُاضحك حتى متأل أصداء
  ْسأعود إليه
  إىل لقياه ُفأنا املشتاق

 راها يا صحبي ُ أُواحلور
 احلور تنادي سيدها 

  الثوبِفْ بطرَفْختفي الطر
  مع العطر شذاهاُّوأشم
  من أنوار القدس ًفاتنة

ُيضء ربوعُت   القلب ببسمتها َُ
  األمحر فوق النحر ُدـْقِوالع
 !ما هذا السحر  تييا فاتن

 ت بحيائي ّفـُكلاميت ل
  القلب َوالقلب يردد نبض
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  تنادي سيدهاُواحلور
  ْهـُ رقت نغامتٍيف صوت
 وانسابت 

  حب َتصنع يف األعامق حكاية
*** 

  من القضبان ُهرب املسجون
  ومل يدركه السجان َ األسوارَعرب

 مل هيرب 
 :الصوت يقول

  سيدنا −
 ًإن فالنا قد مات   
  كيف يموت −

ُّويدوس الغر عىل نابه  ِ 
 )1(د نا بعـَ مهمتِهْنـُمل ن

*** 
 
ٌ كل مقام عذبه كرب أمحق يف ْ ّ 
                                          اـوأن ..اـوأن −

  ِ سيدهَ سطوةُن بأناه يعاندَ مَ يا حرسة
  لن يرجع:ِقولوا لألبله
  ًفاحذف رقام

 كان يضاف إىل األرقام 
  األطفال َ يف ليل العيد دموعوارقب

                                        
 .وهكذا يستقيم الوزن كام أثبته عبد اهللا رمضان) مل ننه بعد مهمتنا : (كان السطر) 1(
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 تتجمع يف سهل الطوفان 
 ًوارقب صوتا 

  )1( َكان يناغي األسيان
  اآلذان َصم اليومُي

 ٍّ غضٍ نبضَوارقب ساعد
  األوثان َجيتاح رصوح

 ًوارقب بعثا لألكفان 
 ..َّأغمض عيني

ِّولقني   سم حبيبي اِّ
 ًفالطائر يعزف تغريدا 

 ال يطلقه إال يف حلن رحيل
م 

*** 

                                        
 !ً ومعنى, كام أثبت عبد اهللا رمضان هناًكانت األسى وتستقيم وزنا) 1(
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  يـوميف يتحدث فيها عن معانـاة أهـايل الـسجناء ,      من روائع قصائد الشيخ رمحه اهللا

ً وهي أيضا , وانكسار األبناء, والتياع الزوجات, الذي يفرتض أن متأله الفرحة املرشقة,العيد
 . ونربة مؤثرة, بأداء قوي,من روائع ما أنشد أبو مازن
طفـل . . ترسم صورة ملحرومني يف العيـد,بعام) اء َّرَالغ( بل النكسة والقصيدة مكتوبة ق

وهي مع ذلـك . .ام وتعطي حياهتا ألطفاهل,صبور حتتمل بشجاعة غياب زوجها وطفلة وزوج
 املـشحون بالثقـة يف اهللا , ويف املـستقبل املـيلء باألمـل,مشحونة بالتفاؤل واألمل يف اهللا تعـاىل

 )1 (..الكريم الوهاب
  ْعيداليوم 

  ٍ قصةَقد عشت فيه ألف
  السامت ِحبيبة
  يف البكور َ األذانُأردد

  َ الصغارُأراقب
 يمرحون يف الطريق كالزهور 

 ْ الصباحُوهذه حتية
  للصديق ِ الصديقُوهذه ابتسامة

  ِ اليدينُيبسط ُوالسالم
  الند ُيرسل

  باألمان َويمأل احلياة
  اجلنى َُ الزروع غضةُوخرضة

  اإلمام ِ مسجدَجتمعت أمام

                                        
تاذ البسيوين إىل كتابة املقدمات وراجع مقدمة هذه القصيدة يف الرشيط اخلامس أليب مازن فهـي عاد األس) 1(

 .رائعة
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  الكبار ُ تطلبِ الثامرُوأطيب
 ها الصغار ـُّ حيبٌديةه

 رييت ـحتبها صغ
  الزمان يا أحبتي َما أطيب

  ْإن عانق األمان
 ه األمان ـُنا ربيعـُزمان

*** 
  بفرحة تطل مرشقة ٌ عائدُّالكل

 من الشفاه والعيون 
 نا ستنتظر ُودار

 صغرييت ستنتظر 
  ِريق التي عىل الطُوالرشفة

 تسمع الصدور 
 َتعزف األشواق

 تعرص األسى 
 هشام لن ينام 
  والده ِه عىل ذراعُقد كان نوم

َهناد لن تذوق زاد  ها ُ
 ألهنا تعودت 

 أن تبدأ الطعام من يد األسري 
 ها الكسري ُ األسى بدا جناحُرشيكة

َختبئ الدموع   عن صغارها ّ
 وحينام يلفها السكون 

                   ..سرتتدي الصقيع
 كي تقدم احلياة للرضيع 
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 ما زال يومنا ويومهم 
 ألننا نحبهم 

 اليوم عيد 
م   

 
*   *   * 
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 وتسح بالـدموع , وقصيدة تضج باملشاعر الفياضة, ورائعة من روائعه,درة عقد الديوان

م ضـعف  رغ−  الذين أرادت الكرابيج أن حتني هاماهتم ومهمهم, دموع الرجال الشم,النبيلة
 ; أو لقاء املوىل عز وجـل,ً فأبوا إال إرصارا عىل مواصلة الطريق− وفظاعة قهر الرجال ,احلال

 . وتكتنفه شارات األمل, الذي حيفه النور, والثقة بأهنم عىل الطريق األخرض,مملوئني باألمل
 وتربير ,ر أو بيان ألسباب االنكسا,كأهنا تقرير حالة) اء َّرَالغ( كتبت عام ما قبل النكسة 

فـاقرأ  ! واطمأن باهلا من جهـة عـدوها,مسبق الهنزام األمة التي كانت انشغلت بأكل بعضها
  :)1(ً وسحرا يف النغم, حتفة يف األداء;ً واسمعها أيضا من أيب مازن,ّ وأنا ضمني أال متل,وأعد

  ?وبعدما رأيت ما رأيت 
  ?وبعدما عرفت ما عرفت
 ه ـُاملوت حينام دنت خمالب

  ِيل حينام اعتد عىل الصباحوالل
 ا يغالبه ًضاري
  كان أمنيةُاملوت

 واملوت كان للجراح أغنية
 واختار من صفوفنا 

  من رأت عيوننا َّبَأح
  ْواختار من صفوفنا الكبار
  صانعي النهار َواختار من صفوفنا الرجال

 ًواختار للذرا أحبة كرام 
 سالم . . هلمًحتية

*   *   * 

                                        
 .»ملحمة الدعوة«وراجع مقدمة هذه القصيدة أليب مازن بعنوان .. مقدمة األستاذ البسيوين) 1(
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  الرشود تسبحان يفيعينا
  من يومها 

  ُناءَمن يوم أن حترك الف
  ِفوق كل أخرض

  األمان أقفري َيا واحة
  ْمَرـُقد استبيحت احل
 م ْمُ واألطفال للحُوسيقت النساء

 م َلـُّموا لوحشة الظـَليطع
  الصغري َليطفئوا ابتسامة
 ! احلرمَليهتكوا قداسة

*** 
  تستغيث رهبا ُوضجت األصوات

  الدماء ِ من شهقة)1( بكى هبا احلىصيف الليلة التي 
ُومحلت رياح ِّ  ها بألف آه ُ

  آه:الكون كله يقول
 ٍذلة تراد باجلباه ـَويا ل

*** 
 

  العطاء واسجدي َي سنابلَّتكرس
 ك الشامء يف الثر َغي تيجانِّومر

 يا خرضة الزيتون 
  َدي السوادـفلرتت

                                        
معنى وواضح إمكانيـة وتأمل فهي أوضح لل.. وغريها عبد اهللا رمضان إىل احلىص) احلصن ( يف الديوان ) 1(

 أكرم . اخلطأ املطبعي
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  اثمرَ أٍفوق كل عود
  عىل الديار    ِّويفـَ طِ السحابِويا مدامع

  من السامءً دمعةٍوأودعي بكل شرب
 وأكثري عىل املحارم البكاء

                أكثري البكاء
*** 

 ويا شذا الرحيان
  بالعبريَقبل أن تفوح

 ِكُرِّكَذُأود أن أ
  من الظام تفقدواٍبأهنم يف حلظة

 ْومل يكن هناك ماء
 ها بأقدس الدماءَ يومَوأنك ارتويت

 ر  الطهوِاحلرة
 باحلرمة الطهور

  يف مالمح الزهورُب الذبولَّعذـَت
*** 

 اِهلْوـَ التي تداس يا هلُاحلرة
 حيرك الصخور يف جباهلا هاُعويل

 كَفيرصخ املل
 هيتز يف انتظار ومضة ملن ملك

*** 
 

 وكلنا سأل. .سألت خالقي
 !?ملن ملن تركتنا

 ..سألت خالقي إىل متى
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 !?ستطعم الكالب ما وهبتنا
 ْـهِقسوتَا لي ;اهلول
  تضم ألف سوطٌحمافل

  يدوس فوق موتٌواملوت قادم
 

*** 
 ..وبعد

  ما رأيتُوبعدما رأيت
  بالضنىُقهر الرجالـُ كيف يُرفتَع
 رفتَع

َويف مواقع من األسى بكيت ٍ 
 

*** 
 هـ سالحً حامالُحترك الشيطان

ٍومضمرا لكل بسمة  هـَ للنور يف صدورنا نواحً
 ًوأطلق الدخان غاضبا

 مع القوواستج
 ه هو ـُّبكل حقده الذي يضم

 ْ اجلواد مضنيةَرأيت كبوة
 سور مبكيةَ اجلَرأيت دمعة

 

*** 
 ...وبعد

  ما رأيتَوبعدما رأيت
  ?هل تعود للطريق

 ?هل تعود
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  )1(وقبل أن أجيب
  ملن مىضًحتركت مدامعي هدية

 فت مسامعيِرهُوأ
 ْ من مواطن الغيوبَألستعيد
  من الرىض ٍها يف حلظةـُ سمعتًوصية

ّواهتز قلبي الذي قد هد  ْه العذابَ
  ًأحسست رعشة

  الكالبَخياف غضبة  الذيَبجسمي
ُوجاء ضعفي الكئيب  ْ جاءَ

 هاُه يف كل حلظة من الضنى قد عشتُرفتَع
 أتى يقدم الرجاء

 تعلقت عيناه باجلواب
*** 

 
 ?يا تر وبعد

 . . أناٌعائد
  من حيث أتيت

  أنا ملسجديٌعائد
  والسجودِ والركوعِلصالة إىل اٌعائد

  ِعائد إىل الطريق
    خلف أمحد الرسول

                               يف إثره )2( ًحثيثةطلق اخلطى ُأ

                                        
 .وصححها عبد اهللا رمضان مهذا وهي أوضح يف املعنى» وقبلها أجيب«كانت يف الديوان ) 1(
 ).حزينة ( كانت ) 2(
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  الطريق كلهاَعرفت قصة
  أنا برغمهاٌوعائد

 كالفجر 
 ُ وباسمٌمغدق. .كالصباح
  وعارمٌ كالرياح عاصفُواخلطو

*** 
 ن ال بديل للجنا..ِال بديل للخلود

 غامُّ الرِ ذلةَال بديل غري
  الرسابِدعةُ خَال بديل غري

 ال بديل غري وهدة الظالم
 ال بديل لإلقدام

 غري سحقة األقدام
*** 

 هاَّعرفت قصة الطريق كل
  أول املطافُاملوت
  الطريق َ خرضةّلكن

 ال يصيبها اجلفاف
  وقادمٌ وقادمٌقادم

      جتيء يف اخلتامٌ مضيئةٌإرشاقة
 تقدموا. .تقدموا

 فبعد حلظة من املسري
 ينتهي الزحام

م 
*   *   * 
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 , رداء اجلـاملحالقـبكـسوة   و, من التزييف وإلباس الباطل ثيـاب احلـقشد أمىال ع   

 !ونعت اخلري والعدل واحلرية بنعوت حقرية مبتذلة
 , عىل الدينوالعدوان. . وإهانة احلرائر,سنةل وقطع األ, ال عذاب أقسى من قهر الرجال
 . حتت مسمى التحرير والتنوير والنخوة,واجلهر باإلحلاد والتمرد عىل اهللا تعاىل

  !بالبطولة والوطنية والنخوة ) التزمري (  ال خيانة أشد من خيانة الوطن والتشدق و
 ,حيـنام يتغـول  والقـبح , والعمى حني يدعي اإلبـصار,وهذا هو فن الباطل حني حيكم

 ..ري واجلاملحلق واخلًراقصا عىل جثث ا
 

  والعويل والرصاخَأغالب النحيب
  والدموعَأغالب الكالم

ْأغالب النظرات ْ 
 ٌفكل ما نقوله من الكالم عاجز

 ُمقيد. .ٌمهدم
  ُبِّ معذٌقـِوكل ما نراه مره

*** 
  واملامتِ احلياةَيا خالق

 َيا جمري السحاب
 يا عظيم

 نعوذ بالرضا من قسوة اجلنون
 !?ب أن نقولمتى نقول ما نح
 !?متى يموت قهرنا

 !                  ?ناـُمتى يثور سيدي بركان
  َمتى نلقب األشياء

 بالذي يوافق األسامء
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 ْونصنع احلقيقة املقدسة
*** 

 ها مزيفةُّ احلياة كلُحقائق
  ٌقِ مطبٌّاخلري رش

 فمزقوا رداءه
                           ٌغادة −يف عوائه الكئيب  −والرش 

 يساق يف أعقاهبا املديح
 إياك أن حتب خرضة الزروع

 !ما أمجل السواد
  ُهـَ بومَّقَما أر

 ينوح فوق دارنا
 ولتذبحوا احلامم
 ولتقتلوا األطفال

 ولتحرقوا األزهار كلها
 همُلكي يسري ركب

*** 
 نبوءة احلبيب كلها حتققت
 I1Hة برصم ِفلم تعد عيوننا لشدة الظالم

 فإن رأت 
  أن ترفام الذي يفيد
أو ال تر! 

م 
_____________ 

)( عبد السالم. . وهي هكذا أوقع وأنسب للسياق, تبرص:كانت. 
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 وحيسنون التقاط صور اجلامل ,إعالن للتوحيد عىل طريقة الشعراء الذين جييدون التأمل

 ,يقة شفيفة حاملة يف تعابري رق, واسرتواح جمايل عظمته ووحدانيته,واإلبداع يف صنع اهللا البديع
 : وأخفىرس للذي يعلم الٌتسليمللفؤاد ثم ترفع عن القرشة اخلادعة والربيق الزائف ليتحقق 

 
ـــــــور ـــــــل الطي ـــــــبح ريب مث َأس ـــــه   َ ـــــم إل ـــــف باس ـــــريٍوأهت   كب

  املــــسريِعـــدُ النجــــوم وبِوومـــض   ْ بلــــــون الــــــسامءًأر كربيــــــاء
ــــــشفقٍقَويف شــــــف ــــــاجلراحٍ م ــــ    ك ــــصّذكَي ــــسعريـر مــــن أب  روا بال

ِوأســــــبح يف بــــــسامت الــــــرشوق ِ َ َ َْ ُ َ ــــشفاه   َ ــــد ل ــــثم الن ِول ِ ْ ــــورَ   الزه
ــــشموخُويعــــرف ــــى ال ــــي معن ــــصخور   َ قلب ــــضم ال ــــروايس ي  ورصح ال

َحيــــي يف األرض مــــوتُلي   ُ اجلــــوادُوحــــني يــــساق الــــسحاب   القبــــورَ
ـــ ـــت بخ ـــشمس لف ِويف ال ْ َّ ـــاءْدُ ــــ   ر احلي ــــادي األحب ــــورَةـتن ــــد البك   عن

ــــوق ــــدر ط َويف الب َّ ــــاللَ ــــدر اهل   حتكـــي خطاهـــا الـــشهورَمنـــازل    ق
ــــــــــويف النخ ـــــــــهـ ـــو   ٍل دان بقنوان ـــع حل ـــل جيم ـــَويف النح  ريـ العب

َبــــصوت ترقــــرق بــــني احلــــىص َْ َ ـــذير   َ ـــشري الن ـــب الب ـــف احلبي ِبك ِ ِّ)1( 
ـــــر ـــــة ف ْبدمع ـــــِ ـــــزينـٍح بل ــــل    ٍيل ح ــــسمة طف ٍبب ــــبحِ ــــغري ٍبي  ص

 قــــــديرٍّو لــــــسطوة رب ـوتعنــــــ   ا لـــــهًوعـد طــــــ تـــــسجُخالئـــــق
ــــــساجدين ــــــاحة ال ــــــر إىل س َأشــــــارك يف مهرجــــــ   َأف َ ْ  ٍان كبــــــريـِ

ــــــع ــــــ. .ُأبي ــــــي اش َوريب من ِّ  شريـــــــَاة وال أستـُأبيــــــع احليــــــ   رتـَ
ــــت بأمــــيس َوكن ــــونِ   مــــن رشهــــا املــــستطريُوأهــــرب    أخــــشى العي

ِ مقــــٍعــــىل ظهــــر عبــــد    املنايــــاَوكنــــت أخــــاف حلــــول   فقــــريًلـُ

                                        
 .سبح احلىص يف كف النبي ) 1(
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 ِزيز املجـــريـِنـــت بحـــصن العـــأم   ُفلـــــام طلبـــــت احلمـــــى يف محـــــاه
ــــان ــــصدري احلن ــــأن ب ــــا اطم ُومل ــــود األســــري   َّ ــــديك قي ــــت ل ُوحل ُْ َّ 
ــــاء ــــوق الثن ــــن اجلــــود ف ــــاد م ِأي ــــيض   ٍ ــــستنريٌوف ــــور للم ــــن الن   م
ــــالل ــــرب اجل ــــسابا ل ــــت انت ِرغب ـــسور   ً ـــب اجل ـــوح بقل ـــوق الطم  يف

ــــــ ــــــهدت خلق ــــــدَفأش ٌك أين عب َ ِّ   العزيــــز الغفــــورَ املليــــكَّبَحــــَأ   َ
ــــلَوأ َس ــــالْ ــــاك الرح ــــد رض ــــُوأ   َم عن ــــسرييقـل ــــاء امل ــــديك عن  َ ل

م 
*   *   * 
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 والتعلـق ببـاب اهللا , والنقـاء, بالـصدق– واهللا حسيبنا وحسيبه –ابتهالية تنضح 

 واللغـة , مزج فيها الشاعر املبـارشة بـالرمز. وال خييب مؤمله,تعاىل الذي ال يرد راجيه
 أو خيـل ,ً لكن أجزم أنك لن جتد فيهـا مـا خيـدش توحيـدا,فيةالواضحة بألفاظ الصو

 بـال , واألمل كلـه, والتعلق كله, بل هي الصحو كله, أو يوحي بدروشة بلهاء,ًبمعنى
 ! وما أحوج الدين للصاحني, فام أروع الوعي,إخالل وال حيف

ــيدي ــا س ــضا ي ــد الق ــا عن ــف بن  ِ معتـــدَشف املعايـــبَواســـرت إذا كـــ  الط
ـــوب. .مـــيَالعـــني هت  ُويف الـــبالء ضـــعاف,نحـــن العبيـــد  ُ ختـــافُوالقل
ـــيمن ـــت امله ـــا..ُأن ـــواك يعينن ـــ  َال س ـــاهللا ي ــــب ــــا رب ــــاه ال مت  اـْكر بن

ــ ــسامء,كُاألرض أرض ــ,وال ــا ي ــُوالغيــب  َرـُوم ــو تكــش,كُبـ غي ــورَفَّ ل   لل

َ إن أردت رمحتنــــا;واألمــــر أمــــرك َ ْ ــروإذا  ِ ــ)2(تقه ـــ فق ــدلت بق  هرناـد ع
ــن أردت عذاف ــيهرب م ــن س ــلم ــ  ?ُهب ــن أهن ــيجأر م ــن س ــسابـْوبم  ?هَت ح

ــون ــن ال يك ــوطنُم ــصنك م ــه بح ـــ  ُ ل ـــا لي ـــا كـــانـي ـــك أهـــون. .ته م  ُذل
ـــاُإن جـــ  طول شـــــقائناـَلـــــوإذا غـــــضبت فيا  دت جـــاد اخلـــري يف أرجائن

 جاـال زاد عنـــدي تـــستباح بـــه النـــ  ن ارجتــىـيــا مــن إليــه املنتهــى ملــ
ــن ــي م ــني تبك ــدمتوالع ــوب ق ــد  ذن ــا ي ــشى م ــنفس خت ــتاوال ــد جن  ها ق

 ِبرضـــاك مـــن هـــول الـــشديد النـــاقم  ت إليــك منــك ألحتمــيْرَرَأنــا قــد فــ
ـــشاك ـــ;أخ ـــارا ع ـــاهراـًجب ــــ  ًزيزا ق ــــ ;اكـرمح ــــارا ك ــــادراـًغف  ًريام ق

ـــؤايل ـــاجتي وس ـــدك ح ـــت عن  ِ مبـــالَغـــري ;أشـــكو إليـــك اهلـــم  ألقي
ـــضائًمحـــدا  وأبثـــك األحـــزان يف ثـــوب الرضـــا ـــن بق ـــضاـمل  ه جيـــري الق

ـــثقال ـــزي م ـــان عج ـــذنويبًإن ك ـــد ســـرتت   ب ـــوك ق ـــويبَفبظـــل عف   عي
                                        

 .مصارع األبياتمل يلتزم الشاعر قافية واحدة واكتفى بتوحيد ) كلنا مسافر(يف هذه القصيدة والتي بعدها ) 1(
 .فغريها عبد السالم هكذا) وإذا أردت(كانت ) 2(
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ــ  إن كــان ضــعفي يف الــشدائد قــد بــدا ـــفبج ــورك أستج ــدـاه ن ــىل امل  ري ع

 ِ الرتحــــالَاعةــــــدامة سـقبــــل النــــ  ددت رحــــايلـه قــــد شـــــإين إليــــ
ــ ــد أتيت ــا ق ــرصيتـأن ــن ن ــا م ِك واثق َ ْ ُ ــــام أحكمــــ  ً ــــضُتـثقتــــي ب  تيـه يف قب

 اهـ يـــا ربـــ;كـخـــذ بالزمـــام إليـــ  ُليك دعـــاهـــــوالعبـــد يرفـــع للم
  يف فمــــيُقَرقــــرَه تـفبــــدت مالحمــــ  ك يف دمــيـَأنــت الــذي أرسيــت دفئــ

ـــا ـــا وملبي ـــمك داعي ـــت باس   مناجيــاَوجــر اللــسان بــام أفــضت  ًفنطق
ـــوعف ـــرت دم ـــةُج ـــقني مهاب  ًةـوبكيـــت مـــن فـــيض العطـــاء إنابـــ  ً العاش

ــموعر ــت طع ــتَف ــشوق ذق ــهُ ال  ُهَالـنحـــت وصـــُ بمـــن مُتـملـــا التقيـــ  ُ جالل
ــ ــوه عرفت ــني الوج ــن ب ــاك م  مَرهتـر احليــــاة نثــــــــــر يف بحُّكالــــد  همـُفهن

ـــــلكن  ُراه النــــاظرـم ال يــــــــــالــــرس فيه ــــصـ ــــو للب ــــاهرــام ه  ُرية ظ
ـــ ـــازداد هل ـــايلـف ـــة ح ـــم قل  ِيض يل بوصـــالـ الفـــَ يـــا كـــريمْجـــد  في رغ
ــد ــن ب ــا م ــيَأتي ــدت إذ أكرمتن  دما نــــاديتنيــــــ بابــــك عنُفعرفــــت   فج

ـــ   عنـــد اللقـــاءًأمتـــم عطـــاءك بـــسمة ــــُت ـــاب اجل ـــه ط ـــة أن  ْزاءـَنبي األحب
ــصطفى ــوض امل ــورود ح ــا ب ــذن لن ــا  وائ ــدق الوف ــاه إن ص ــن يلق ــب م ــا طي  ي

ـــدمع زادي ـــأمني..ال ـــشفاعة م ــي  وال ــو ركن ــسامح. .والعف ــوطنيـوال  ة م

ـــ  نــك تفــضالفــأفض عزيــز اجلــاه م ـــا لغ ــــفأن ـــا سع ـــؤمالـريك م  يت م
م 

*   *   * 
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ــــ ــــاس كل ــــسـالن ــــه م  ُ خـــارسٌزاد−ُماه َيـــا نـــد −والـــزاد  ُافرـُهم إلي

ـــة ـــستحيًوالعمـــر يمـــيض غفل ـــسوة   ال ت ـــب أرشب ق ًوالقل َ ِ ْ ـــي ال ُ  تنمح
ـــبح ـــري س َالط َّ ـــجد..َ ـــك س ُواملالئ َّ ُ ــــي آدم لله  ُ َوبن ُّ َ ـــــُ ــــسـ ْو م ُتعبدُ ََ ْ 

 إذا أتـــاك قـــضاه ;لوذـفـــبمن تـــ  ُخيــــشاه−يف جربوتــــه− ُالرعــــد
ــــت ــــُأدرك ـــــَّ أن ــــعناء نـا لل ـــ  ْسريـ ـــشـفالكـــل أصب  ْقاء أســـريـح لل

ــشتي   بغربتـــيُيتِزاد الـــضنى حتـــى شـــق ــكو وح ــرمحن أش ــت لل  ففزع
ْفعرفــــت أن ُسا ال ينــــال بغـــــــــُ َ ُ   بالــشوق احلبيــب لنــورهُمــتِونع  ِريهـً

ـــ ـــا لي ـــ  ائرين تفكـــرواـت كـــل احلـــي ـــري يدعون ــــاخل ـــشمـا إلي  رواِّه ف
ــت ــن وقف ــا م ــدَي ــو الن ــه ترج ــت   بباب ــداَورفع ــه الي ــدموع ل ــل ال   يف لي

ـــان ـــالل أم ـــساحة ذي اجل ـــرش ف  ُ واإلحـــسانُضلــــوملـــن أتاهـــا الف  ُأب
ــزد ــسؤال ي ــْزد يف ال ــاُّك رب ــ  ك يف العط ــاـفملي ــدر الرج ــىل ق ــي ع )1( كنا يعط

ـــزف  قــد يــصيبك بالــضنى??غــدواصــرب ل ـــُائمع ـــدرناـ األق ـــع ق  دار ترف
ــــ ــــ..ناـُّونبي ــــا أت ـــــمل  ?كيــف تــسابق : قــالَخيــشى املــشقة  ُاشقـاه الع

ـــ  ِمـــن كـــان يطلـــب منتهـــى اآلمـــال ـــت علي ـــوالـهان ـــائس وغ ِه نف ٌ 
ــــــد ـــــــر أن نّاهللا ق ــــــومنيـ ـــرسين)2(عـــرس  ِر ي ـــشوة الي ـــزول بن  ِ ي

ـــرس ـــدأنا الع ـــإذا ابت ـــ;ف ـــاي انارشُ ب ـــالي  ـــُب ـــدي خلف ـــتئذاناَمن يب ه اس
ـــاُفلت ـــا دنيان ـــئت ي ـــا ش ـــرسي م ع ُفت لنـــا أخرانـــاـفـــاخلري مـــا أخـــ 

ـــا ـــا أبكاه ـــني م ـــسى الع ـــاك تن نــيس ليلهــا بــضحاهاُكالــشمس ت فهن
 م1965

                                        
زد يف السؤال يـزدك : حسن وفريق العمل إىل. كان البيت زد يف السؤال يزيد ربك يف العطا, وصححها د) 1(

 .ربك يف العطا
 .عبد السالم. عىل البدلية) ًعرسا ( األقيس أن تكون ) 2(
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 , وتردهيا, حال انكسار األمة: تعكس حالتني,إذا صح التعبري) ّنكسوية ( قصيدة 

 فـال يـزال األمـل , املطمئن ملوعوده احلق,الشاعر املتعلق باهللا تعاىل وحال ,هاتوانتكاس
 واضـطراب ,اد اللـسانقـرغـم انع ;وال يزال التوفيق يقود جوارحـه ,ييضء جوانحه

 فمن أوىل من القـدير املهـيمن كاشـف الـرض أن يلجـأ إليـه ; وتكاثف الظلمة,اجلنان
 ? والشاعر الرهيف, واإلنسان الرقيق,الشاعر املؤمن

ً فزعـا أو دهـشة−واأللسنة إذا انعقدت  ,إن رشاع السفني إذا انكرس  −ً أو عجـزا ً
ً فإهنا كلها أعجز من أن تبدد سكينة ينزهلا الكـريم عـىل قلـوب ,والليل إذا ألقى ظالمه

  : ويتعلقون من خالهلا بدالئل النرص القادم, يلزمون هبا كلمة التقو,املؤمنني
ــــا ببح  ٍة بكربــــُ املجــــريَّـزَعــــربــــاه إن ـــــفلن ــــة ورجــــاءـ ُرك من ٌ َّ ِ 

ـــال ـــا اآلم ـــت بن ـــدةُخاب َ وهـــي ولي  ُ مـــا هلـــا أصـــداءٍزـ عجـــُأصـــوات  ْ
ِكرس ِالرشاع من السفني فلم تعـد تعـد ُ ِ َّ  شاءُرجتى ويــــــــــُ يٍّرـبو لبـــــحتــــ  ُ

ـــضت   بيننــاٌ الزمــان فــال حــديثَصــمت ـــث م ـــا أحادي ـــرتاء..ٌولن  ُ ب
ـــهُل ـــل ل ـــب يف لي ـــوب الغي ـــت بث ـــاطرةيف  ف ـــل خ ـــوحٍ ك ـــزاء. . تل  ُع

ـــا ـــساؤل بينن ـــو ال ت ـــصحو ونغف  دباءـ جــــٌظرةـيف كــــل عــــني نــــ  َن
ــــأيت ال يث ــرؤ  هُري قدومــــــــــوالليــــل ي ــري ال ــزاء. .غ ــسجني ع  ورؤ ال

ـــا هبـــا   اـنــــَاهــــا قيدُمتــــيض حتطــــم يف رس ـــدجى  −فلن  ُإرساء  −رغـــم ال
ــ ــضحىـونف ــل ال ــل يف لي ــد اللي ْ وقـــٍلبـوبكـــل قـــ  يق بع َة وعـــَدـَ  ناءـٌ

ـــ   صـــامتٍال يشء ينطـــق غـــري حلـــن ـــه يف لي ـــواءـعزفت ـــى األن  ُل األس
ـــادر ـــاب رب ق ـــد وقفـــت بب ـــا ق ٍأن ـــ  ٍّ ـــى لدي ــــُيرج ـــواءـه الن  ُفع واإلي
ـــة ـــد حاج ـــي لعب ـــت أن ألق ًوكره ـــــ  ٍ ــــــفعبي ُّد ريب كله ــــــُُ  ُقراءـْم ف

ـــاحتهم   ُم فـــسألتهَولقـــد ســـئمت ســـؤاهل ـــت س ْوترك ُ َ ـــتغناءِيبوُ  ُ اس
ُفالـــضعف عنـــد رحابـــه اســـتعالء  ه ضــــعفي ليقــــو عنــــدهُلمتأســــ ِ 
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ــ ــن وس ــا م ــاهراَتْعِي ــا ق ــون رب  ك بأننــــا ســــجناءــــــأشــــكو إلي  ً الك
ٌ مـــن اإلرسار عنـــدك ظـــاهريخفـــُأ ـــاء  َ ـــع أن جيـــاب دع ـــديك أطم  ُول

 واءـها إيـــــِّهــــي للــــرشيد بظلــــ  ً الرضــــا فياضــــةِأرنــــو لواحــــات
ــب ــوج غاض ــح وم ــا ري ــصفت بن ٌع ٌ ــــ  ٌ ــــا يف لي ــــصفت بن  لنا األرزاءـع
 ان فيعرتيــــه بكــــاءـرســــم البيــــ  قـــد ضـــاق صـــربي واللـــسان حيـــار يف
ـــه ـــن ل ـــتغيث بم ـــاد أرصخ أس ــــ  وأك ـــــيف ك ــــة حت ِل نازل ــــِ وّلٍ  اءـق

ــــ ـــــِّوأمحــــل الل ــــةـيل الط ٍويل بأن  نـــاءَ ال ســـواك غ..لـــك ال لغـــريك  َّ
ــــ ــــك واحــــدا مت ــــا عرفت ـــرد  نزهاـًفأن ـــا تف ـــا. .ًملك ـــا م ـــه رشك  ُءل

ــوده ــود وج ــل الوج ــن ك ــت م ـــ  فنزع ـــه الفن ـــ. .ُاءـفل ـــاءـوللع  ِظيم بق
ـــــكينة ـــــوب س ـــــزل يف القل ـــــ  ًاهللا أن ــــــهللاِ يف ك ـــــداءـِّل الق ُلوب ن ِ 

ــــــــُّاهللا رب الع ـــــــا..املنيــ َوربن ـــه يف الن  ُّ ـــا ب ــــولن ـــاءـ ُازالت رج ِ 
ـــــا ـــــوب ينريه ـــــر يف القل ٌاهللا ذك ْ ـــ  ِ ـــا رغ ـــياءـفطريقه ـــالم ض  ُم الظ

ـــ  يأذن للغريــــب بعــــودةوغــــدا ســــ ـــديار خل ـــاءُ أهل..ٍدـل ـــا الغرب  ه
ــاء  يــا صــاحب املعــروف جــودك ســابق  منــك عطــاء. .إليــك. .ُمنــك الثن

ـــدار ـــايل األق ـــا ع ِي ـــة:َ ـــد بكرام ْج ـــمحاء  ُ ـــ. .َس ـــشهد أن ــــت ُرآءـُنا ب َ 
ـــا بـــذكر ـــا مـــن أذنـــت لن ــــ  ٍ طـــاهرٍي ـــــُآيات ــــامءـُه ت ــــا الظل  جىل هب

 ه الكرمــــاءُلـبــــني األنــــام وأهــــ  لَوجعلتنـــا مـــن أهـــل أكـــرم مرســـ
َ يرجتــىٍالعفــو عنــدك حــصن أمــن َ ْ ـــ  ُ ـــو عن ـــرضاءـالعف ـــة خ  ٌدك واح

ـــران ـــو إىل الغف ـــة..ِأهف ـــا  ُأطلـــب توب ـــرىض هب ـــتحياء. .ت ـــي اس  َوبقلب
ـــامر ـــث غ ـــاض غي ـــسانك الفي ٌإح ٌ ـــاء  ُ ـــف وف ـــة فكي ٌوالكـــف خالي ُّ?! 

                         م 
*   *   *
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ٌخفيفة رصينة     , راجية آملة, منطلقة متدفقة, آملة متفائلة, قديمة عرصية, رائقة شائقة,ٌ

ِ راصدة مرصدة, سياسية ربانية,راغبة راهبة  , منبهـة موقظـة, معاتبـة مؤنبـة,ِّ مؤرخة موثقـة,ُ
 :ً ومعانيها إرشاقا,أداها أبو مازن يف إيقاع رسيع مجيل مناسب زاد مجاهلا مجاهلا

ـــــك ـــــادرهبباب ـــــن أغ ـــــ.  . ل ــــــن أسعـول ـــــ ىلإى ـــ    ريكـغ
  وأرشف أننــــــي عنــــــدك. . ثــــــويباسأنــــــسج بالرضــــــ

  كَّري بالعطــــــا كفــــــُوجتــــــ. .نام تعطــــــيـ حيــــــُدَوأمحــــــ
ــــــــــوك. . ضا يبلوـوأمحد والق ــــــــــنا عف ــــــــــع يف س   وأطم
ـــــــــسبح صنع. .  ثمرةــأراك بكل م ــــــــــُي ـــــــــمكـ   ها باس

ـــــب ـــــروي القل ـــــلَوي ـــــاء. . يف لي ـــــض. .ٌدع ـــــرُفي   كُه ذك
ــــــأ ــــــا بالب ـــــــن ــــــض. .ٌساـاب أنف ــــــردد نب ــــــدَي   كُها مح

ـــــــا حـــــــس    وقـــــــد آو إىل ظلـــــــك. .ُان ال مـــــــأوـأن
ــــدين يف أمــــسَتْجــــرَأ ُوضــــاء الكــــون. .ٍ ال    مــــن وجهــــكَ

   يف ركنــــــكَيــــــضم األمــــــن. .زاـه عــــــَواءـ لــــــَرفعــــــت
ــــــ ــــــا دي ــــــد ي ــــــصة التوحي ــــــي ق ــــــكُانَّوحيم    يف أرض

ـــــرجم هاتـــــك ـــــستعدي عـــــىل صـــــبحكَوي    األعـــــراض ي
  كِك املأســــــور يــــــستجدي نــــــد قطــــــرَوأملــــــح جنــــــد

  ِ التيـــــه يف بحـــــركيِبـــــواد. .همُرت قـــــوافلَوقـــــد عثـــــ
ـــــاح ـــــا ري ـــــوتُتطاردن ـــــموم. . امل ـــــاغ س ـــــَص   رشكُها م

  كِكبـــــَ مـــــن رَيـــــروم النيـــــل. .ًهم بطـــــشاَدـع كيـــــِّمـــــُجي
ـــــــــــردك. .  ًمنى كفناـزل للغوي ـــــــــــاح يف ب ـــــــــــن يرت ِمل ْ ُ  

  ُّوكـــــل اخلـــــري يف مكـــــرك. . ْوقـــــد مكـــــروا بنـــــا فـــــامكر
ــــــإهل ــــــ ـــــوًحةـي من ـــــالم. . جتل ـــــن ليَظ ـــــل م ـــــك اللي   ل

ـــــد بـــــسحائب الغفـــــران يعـــــرص ُوج   كُا فيـــــضَ مزهنـــــُ
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ًوءنا حـــــسناـل ســـــَّدَوبـــــ   كُوذا وعـــــد. .بنـــــاُفقـــــد ت. .ُ
   يف ســـــــرتكُاحّ يـــــــا منـــــــَر عيبنـــــــا الفـــــــضاحِّثـــــــَود

  كُنــــــا عفـــــــوَّ اإلحــــــسان جيلــــــو مهَأذقنــــــا رشبــــــة
ــــــٌجراحــــــات ــــــدد دمع. .ا تبكــــــيـ لن ــــــا فجــــــرَيب   كُه

  يـــــستهدي لنـــــا نجمـــــك. .ِ اإلظـــــالمُ حالـــــكٌوليـــــل
َيزمـــــــل خوف ُ يف بـــــــرد بـــــــه أمنـــــــَ املطـــــــرودنـــــــاِّ ٍ   كُ

ـــــــ ـــــــَذهب غيظُوي ـــــــا غوث ـــــــدفون يف أعامقن ـــــــا امل   كُن
   العــــــدل يف حكمــــــكُحْوَنا املكلــــــوم رَويــــــشفي صــــــدر

ــــــول ــــــرغم اهل ــــــا ب ــــــو إىل ِ. .وثبتن ــــــي ننج ــــــك   ركب
ــــــر ــــــدنا ب ــــــكٍوحُوأي ــــــك. . من ــــــىل عين   واصــــــنعنا ع

  بــــــاملوفور مــــــن فــــــضلك. .ر واحــــــة اإليــــــامنِّمــــــَوع
ـــــم ك ــــــوحط ـــــارـ ـــــساد. .ٍل جب ـــــو اإلف ـــــك يفَه    حرث

ِوأهلــــــــك نبتــــــــة التكــــــــريم واإلرشاق يف خلقــــــــك ِ َ َ َ ْ  
ِوألزمنـــــا ســـــبيل الرشـــــد َ َْ ْ ِ   واحفظنـــــا عـــــىل عهـــــدك. .َ
  يف األعـــــامق مـــــن صـــــربك. .َوأفـــــرغ يـــــا عظـــــيم اجلـــــاه

ٍل ختارـر كـَّْمَود َّ ـــــــــــك..   َ ـــــــــــره حلم ـــــــــــور غ َّكف ٍ  
ــــــور ــــــره للن ــــــوىل ظه ــــــرك..ف ــــــىل أم ــــــتعىل ع    واس

ِحيـــــــ. .ًنـــــــا قـــــــدراَوأودع خطو    يف أرضـــــــكَّق احلـــــــقُ
ــــــــــــــ. . ب يسبقناـمر للرعو ــــــــــــــدم يف ذرا خ   كِصمَوهي

  !?ك مـــــن لـــــه غـــــريكُدينـــــ. . َنـــــا اإلســـــالمَومكـــــن دين
ــــــآن)1( َّروو ــــــة الظم َ غل َّ ــــــان. .ُ ــــــك. .واللهف ــــــن نبع   م

ــــــور ــــــديك. .وســــــدد ســــــعينا للن ــــــىل ه ــــــا ع   وامجعن

                                        
 التي اقتضت الرضورة الشاعر أن يثبتهـا ليـستقيم الـوزن فعـدهلا –ملحذوفة  بإثبات الياء ا–َّروي : كانت) 1(

 .وأثبتا ما كتبه الشاعر, مع حفظ القاعدة النحوية) ِوأنقع ( األستاذ عبد السالم إىل 
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ـــــ ـــــدل ضـــــعفنا ع ـــــرد..ًزماـِّوب ـــــرشُّ ي ـــــكَّ ال ـــــن أهل    ع
ـــــــــــك. .  ثام ترىضـمنا حيِأق ـــــــــــىل هنج ـــــــــــا ع   وثبتن

ــــــ ــــــَرقـشُلت ــــــسةُّلـ ك ــــــري غبار. .ٍ ياب ــــــدَيث ــــــا جن   كُه
  كُوثـــــــــــَهـــــــــــا غَ يبلـــــــــــل عود..   سنبلةُّلـ كَوـوترب

َليحيـــــــي موتـــــــة ُ األجيـــــــال رس ضـــــــمه وحيـــــــكَ َّ َ ٌّ ِ  
   يف كونــــكُويعلــــو الــــصوت .. باســــمك األســــنىِّربَكــــُن

  نزهـــــو يف ضـــــحى نـــــرصك. . الـــــرمحنَنلبـــــي داعـــــي
ـــــسب ـــــي ح ــــــّنا أنـُإهل ـــــمك. .اـ ـــــدجى باس ـــــسبح يف ال   ن

  كَّ حبـــــــ)1( ُّردد حيهـــــــا. .ُ هزهـــــــا التوحيـــــــدبقلـــــــو
ــــصبح ــــني ال ــــف يف جب ــــال..وهنت ــــني يق ــــ : ح ــــن رب   كُّم

ـــــــالق ـــــــي خ ـــــــوانَإهل ـــــــريك. . األك ـــــــعى إىل غ   ال أس
ــــــباح ــــــالق اإلص ــــــي ف ُرشَأ  ..إهل ــــــدْ ــــــي عب   )2( كُف أنن

  

  

                      م 
*   *   *

                                        
والتصحيف الشديد واضح مع كرس الـوزن واقـرتح عبـد اهللا رمـضان هـذا ) حققها ( كانت يف الديوان ) 1(

ًوهي صحيحة وزنا وتنـسجم مـع لغـة الـشيخ وإضـافاته ) حقها ( أظنها .  وأراه أفضل»حيها « التغيري 
 ..يعني سيادتك غلطان.. الصوفية

ًأثبتنا هذه القصيدة عىل هيئة أسطر هكذا, وحيث إن هناك أبياتا موصولة الشطر ات,  وهي التـي مل نـضع النقطتـني ) 2(
 .حتى النقسم حروف الكلمة بني الشطرين(..)  فيها 
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 ورغم رغبته ,جامل لل − شأن الشعراء − وعشقه , وشفافية نفسه,رغم شاعريته املحلقة

 , بل هو نسيج وحده بني النـاس; ألنه ليس كغريه من الرجال احلاملني,فيها, فقد خوفوها منه
  :)1( ويذكر هلا حيثياته, وعىل مطالب شاعريته,ًوإيضاحا للحقيقة يستعيل عىل نزوعه للحسن

 
ــــبح يف روضــــ  نعــم أعــشق الوصــل بعــد الرضــا ــــم. .هـِوأس  )2(ُأنع

ــــــوأب ــــــ ـــــشبوبةَبدي الرغائ  ُمَ فــــال تــــرض. .ُطواهــــا احليــــاء   م
ـــــُأ ُـبئَخ ـــــِّ ـــــضلوعـَها يف ح ْ فــــال حتــــًحت حــــالالـفأضــــ  نايا ال  مُرَ

ــــروج ــــابحات بخــــرض امل ِرؤ س ٌ   ال تــــأثمُه العــــنيـ بــــ..ٌوســــحر  ً
ــــــــة ود رس َولفظ ٍّ ــــــــسانُ ـــــو  ِت بالل ـــــ. .فيأســـــو وحين  غرمـوال ي

ــــشتات ــــوب ال ــــم ث  ُلــــدمًرحا كــــساه اـومتــــسح جــــ  وكــــف تلمل
ـــــ ـــــتم احلـــــب مل ــــــومل أك ــــر  داـا ب ــــؤادّقَف ــــم..ُ الف ــــاح الف  ُ وب

ــــــ ــــــق إال لق ــــــونُاءـومل يب ــــ  ِ العي ــــديثا هب ــــدي ح ـــــًفتب  فهمـُا ي
ــــه ــــزل أفراح ــــب يغ ــــىض القل ـــــ  م ـــــي يف اجل ـــــمُد ال حيـَوقلب  ج

ــــب ــــا قل ـــــ رفُأي ــــى;ًقاـ ـــــــض  ألن املن ُريرا تـ ــــــً ــــــدمُرِّعث ِ إذ يق ْ ُ 
ـــدرب مهـــس ــــٌويف ال  نا حيــــــرمـب هـــــــألن الغريــــــ  »ال تقـــبيل« ب

ـــــوا  ياءـ الـــــضَألنـــــا بـــــسطنا رشاع ـــــابر أن أظلم ـــــصاح اجلب ُف ُِ ْ َ ْ 
ــــد ــــسجونٌطري ــــا يف ظــــالل ال ــــــ   أن ــــــأين يف رشع َك ــــــرمـِّ  هم جم
ـــب ـــذابٌغري ـــنوف الع ـــي ص  ا هبــــا العلقــــمـًويــــرشب كأســــ   يالق
ــــد ــــديارٌرشي ــــاه ال ــــوب خط ـــصم  َ جت ـــبطش أو يع ـــع ال ـــن يمن ُفم ِ 

                                        
 .مقدمة األستاذ عبد السالم البسيوين) 1(
حـسن البيـت مكـسور ويـسلم بحـذف واو العطـف . يقـول د) وأسبح يف روضة وأنعـم: (كان شطر البيت الثاين) 2(

 .وأثبتنا التصحيح هنا) أنعم..وأسبح يف روضة(فيكون 



 162

ـــــ ـــــرض للن ـــــواءهمومل ي ــــوا  اس أه ــــرش أو يطعم ــــسوا ال  وأن يلب
 مواـَّنوه ومـــــا نغــــــّومـــــا زيـــــ  هــــمُومــــا فيــــه تــــرسف أحالم

ْوهيتــــــف أن باطــــــل ســــــعيكم ُ َُ ْ ٌ ْ ْفتــــرصخ أصــــواهتم  َ ُ ُُ ُ ََ ْ َ ْ ُحطمــــوا:َ ِّ َ 
ــــب ــــذا الغري ــــت هب ــــك مه ِفامل ِ  ?وهــــل حتملــــني الــــذي يعــــزم  ِْ

ــــــ ــــــت الرهي ــــــاُفةـوأن  يــــنعما ـولكــــن ملــــ. .تــــزف  ِء ال للفن
ــــــ ــــــاة وهف ــــــب احلي ُلرغــــد مــــن العــــيش يــــ  هافهاـلطي  ُمَستطعٍ

ــــ ــــيالي ق َأل ــــالَد صــــدـْ ـــــــولكــــــ  قوك املق َن يل ق ــــــسهمـَّ ًولة ت َ ْ 
ـــــرو   احلـــديثُبأشـــواقها اخلـــرض صـــدق ـــــِّي ـــــمَحـي اجلوان   ال تفط

ـــوف ـــن الكه ـــسجون وبط ـــم لل ـــا أطعـــم  نع ـــب الـــصحاري أن  وقل
ــــسوط ــــسج العــــروقٍل ـــــ   يمــــزق ن ـــــكـويغت ـــــُرالني س  ُمـه املبه

ــــم ــــي رغ ــــلَولكنن ــــذابِّ ك  ُهمـ وأستلـــــَأحـــــس األمـــــان  ِ الع
ــــــض ــــــا في ــــــوب هب ــــــا تعــــــصمـألن الــــــسم  هاـُألن القل  اء لن

ــــرص ــــُونب ــــني ي ــــعُّلِضَ ح ــــم  ُ القطي ــــوا رشــــدهم نعل ُوإن جيهل َ )1( 
ـــــشهم ـــــوا بط ـــــصرب إن أرضم َوحــــــني نــــــش  ون ُرد أو نـــــــُ ُ َظلمـَّ ْ 

ــــــ ــــــني نق َوح ــــــستباحـُ ُتل أو ن ُ ُ ـــــ  َّ ـــــنحن األماج ـــــرمُدـف   واألك
ـــــت ـــــال إذا أطبق ـــــن الرج ــــان  ونح ــــوادي الزم ــــرحمِع ــــال ت   ف

ـــــوم ـــــت الب ـــــمُوإن ناح  مــــواِ فلــــم يعزًا هبــــاءْوَفأضــــح   يف داره
ِألنـــــا وعـــــدنا بطيـــــب اجلنـــــان َ ِْ ِ َ ِ ــــروح  ُ ــــا ال ــــُتطــــوف هب  مَرُ إذ حت

ِّلنــــا زيــــ ــــث. .فتمــــسح عــــن رأســــنا  ُنت حورهــــا احلانيــــاتـُ  ُمِتل
ــــسجودويف الل ــــوي بال ــــل إذ نرت  ُمِ تبــــــس..هاـطــــــل بأفراحــــــُت  ي

 أنـــا الـــشوق والـــدفء واملغـــنم   كلحــــن الطيــــورٍتنــــادي هبمــــس
 ُمَرغـُاعر ال تـــــــــألن املــــــــش  نعــم أعــشق الوصــل بعــد الرضــا

                                        
 .عبد السالم. ًإذا جهلوا رشدهم نعلم, لتصح نحوا: ليتها تكون) 1(
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ـــــضاء   يف عمـــــــرُكالنـــــــا ســـــــيدرك ـــــر رسًق ـــــماملُهُّ ج  حك
 رمَطي وال حتـــــــيــــــد اهللا تعــــــ  ًختامــــا لــــك اخلــــري جتــــري بــــه

ُكلــــت لــــه األمــــر ال أبتغــــيَو ْ ــــديال  َ ــــسمًب ــــا يق ــــار م   إذا اخت
م 

*   *   * 
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 وفيهـا تثبيـت , ومن شدته وصـلفه,رضاعة هللا تعاىل وشكو من عسف الباطل وعنفه

 تبدو − الكامن يف اجلراح − بأن الفجر ة وبشار, وبث لألمل يف نفوس املستضعفني,للمؤمنني
 ..طالئعه

 يف رشيطـه ، بعد انقطاع دام ثالثة عقود,ازن هذا النشيد منذ شهور قليلةوقد أنشد أبو م
 !العارش الذي حيمل اسم القصيدة

 
ــت ــيس لرد..أزف ــدِّول ــا أح ــواكٌه   س

 ُوبــــدت تطــــل برأســــها نــــذر اهلــــالك
  خيــيمُوالظــالم.. حــريI1Hُالــنفس

ـــــشيم حت ـــــرسي يف اهل ـــــار ت ـــــُوالن  ُمِّط
ـــة ـــشف وجهُوالغم ـــراء تك ـــاَ احلم  ه

ُوتبــــني يف اللــــ ِ ِّيل املجلـــــُ  هاَل كيــــدـِ
ـــوت ـــت أرساهبـــاِرـ ذكـــُوبي ْك فزع َِّ ُ 

 خلراهبــــا –ًنــــاقام −كُّومــــىض عــــدو
 ك يف القيـــود ألرسهـــمُومـــىض دعاتـــ

ـــــُواألمـــــر ـــــسبق للعب  يد بقهـــــرهمـ ي
 ْعلـــوا اجلـــدارُتْفلتغلقـــوا األبـــواب ول

ـــــ ـــــام م ـــــى تق ـــــٌآتمـحت  ل دارـ يف ك
ِفوا بالــشيب مــنِولتعــص   قبــل الــشبابِّ

                                        
 .وهو ال يصح.. ناس حريال: كانت) 1(
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ـــ ـــني شيب ـــي ب ـــشيخ خيف ـــرابـفال  ته احل
ــسوط ــسخط ال ــذابُولي ــل بالع   املحم

ـــاب ـــل غ ـــن ك ـــذاذكم م ـــوا ش  ولتجمع
ـــات ـــوا حرم ـــساءِ أرشافِولتهتك   الن

ـــ ـــضحكوا مم ـــارـولت ـــاءُا يغ ـــه احلي  I1H ل
ــاد ــرصوا األحق ــزينَولتع ــل  احل   يف اللي

ــــ ــــنيـتن ــــستزيد مــــن األن  ًزو ســــوادا ي
 هُنحـــن عبيـــد..ن اهللاـفالـــدين ديـــ

ـــــي ـــــِحكمُفل ـــــاغي علي ـــــدـ الط  ُهَنا قي
ــع ــق طالئ ــىل الطري ــفٌفع ــورَ خل   القب

ـــاء ـــقطواُأبن ـــن س ـــ. . م ـــالزهورْوَأت  هم ب
ـــ ـــب ال ي ــــضنُفالرك ـــائرٌرحـيه ج  ُ غ

ـــــب ال ي ــــــفنُوالرك ـــــلـ ـــــائرٌيه لي  ُ ج
  راحـــلٍهيدـالركـــب أكـــرب مـــن شـــ

ــــ ــــلـوالركــــب أبق  ى مــــن شــــقي زائ
ـــسقطون ـــون سي ـــضياعوالوامه  إىل ال

ـــرصاع ـــو عـــىل طـــول ال ـــالوهم ال يق  ف

                                        
ولتهتكـوا ( واقـرتح لتـصحيحه أن يكـون الـشطر األول هكـذا .. حسن أن هذا البيت مكـسور. ير د) 1(

ًوير الشاعر عبد اهللا رمضان أن يكون أرشاف بدال ً مـن أرشف ورأينـا تركـه ) احلرمات يف خري النساء 
وإن انكـرس البيـت فالتـرصف الكبـري يف خالف كبـري يف املعنـى يوجد هكذا كام أورده الشاعر حيث ال 

ألنه .. خطأ لغوي يا دكتور) أرشاف ( والنصوص غري مستحب ما دام باستطاعتنا االقرتاب من األصل 
 )وصف للمذكر, عبد السالم 
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ـــبكمل  ـــرو)1(همت ـــدماءَّأرض ت  ت بال
  الــــسامءُلـهم أهـــــلــــن حيتفــــي بلقائــــ

ـــ ـــمـال م ُرحبا هب ـــ..ً ـــل الظ  املنيـِّبك
ـــوء ـــا س ـــَي ـــا خيف ـــزينـ م ـــيلهم احل ُيه ل ُ ُ َ 

ـــ ـــن هت ـــرب ل ـــسام ب ٍّق ــــً  هـُون رشائع
 هُالفجــــر تكمــــن يف اجلــــراح طالئعــــ

ـــًوغـــدا جي ـــا املجــــي َري دعاءـب لن ـــاُ  ن
ــــــَودموع ــــــا وص ــــــَالتـن  اءناـنا ورج

ـــ ـــدينناـًوغـــدا ن  ر مـــن يمكـــرون ب
 نجدون مـــــن اللهيـــــب بغيثنـــــاـيـــــست

ــاِّكــلًوغــدا سنــضحك مــلء  )2( قلوبن
ـــــــ ـــــــُلد زـيف دار خ ـــــــاـين   ت بحبيبن

*   *   * 
 
 
 

                                        
لـن (وحقـه النـصب ) لـن ( حيـث جـزم الفعـل املـضارع املـسبوق بــ ) لن تبكهم ( كان البيت يبدأ بـ ) 1(

ولكـن الـشاعر )..ًلن حيزنوا أرضا (حسن أن تكون . واقرتح د.. صب يكرس البيتولكن الن).. تبكيهم
ــاىل ــه تع ــتلهم قول ــة  ﴾g f e d c ﴿: اس ــصد كلم ــيهم ( فق ــتاذ ) تبك ــدل األس وع

 .فاستقام الوزن والنحو) مل تبكهم  (السالم البيت كام هو مثبت هنا  عبد
 بد من إضافتها هلذا الشطر ليستقيم الـوزن فيـصبح موجودة, فرأ فريق العمل كله أنه ال) كل ( مل تكن ) 2(

 .ولعلها سقطت أثناء الطباعة يف املرة األوىل )  وغدا سنضحك ملء كل قلوبنا (
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 واإلدارك ,ن بالشوق واحلبو مشح,اهيم عزت رمحه اهللابطريقة إبر ملسو هيلع هللا ىلص    احتفاء بالنبي 

ً فبقـدر مـا رآه بابـا للـشفاعة ,جلوهر رسالة احلبيب حممد صىل اهللا عليـه وعـىل آلـه وصـحبه
 مل هيمل شـد الفهـوم , وذا خصائص يتفرد هبا دون العاملني,ً وأهال للحب واإلجالل,والرضا

َّ وحتـد ريـاح الـرش أن ,ألمـة ومعاناهتـا وأن يضع اليـد عـىل جراحـات ا,إىل الواقع املزري
 فإن الشهادة يف سبيل اهللا , وأضعافه, فام كان ليبايل هبذا كله, وحنجرة الباطل أن تزأر,تعصف
  : إذا كانت العقبى اجلنة; هي ثمن بخس, وإن الدماء املطهرة التي تسيل,رشف

ــب ــوم احلبي ــِي ــذي ت ــفاعتهـُ ال  رجى ش
ــــ ــــن ن ـــــم ـــــور سن ــــَزهو مـته ت  اراعين

  الــذي هيــدي القلــوب إىلَيتلــو الكتــاب
ـــون ـــدع الك ـــن أب ـــاإذ . .م ـــراه تزكين  ذك
ــه بــه ــذي يعفــو اإلل ــوم احلبيــب ال  ي

ـــ ـــصفحـويمن ـــل املَح ال ـــن ك ُ ع ـــانينا ُ  ع
ــهُيــوم احلبيــب الــذي ي  طــو الرجــاء ب

ــــى جيــــاب دعــــ ــــل. .ٌاءـحت ــــَقب  ناـ آمي
ــ ــاءه وج ــن ج ــذي م ــب ال ــوم احلبي  ًالِي
ّمــــستغفرا ربــــ  )1( رىض ويرضــــينايــــ..هً

  اهللا مــا ظهــرتَصــلوا عليــه حبيــب
ـــــح ـــــُمالم ـــــاـ الن  ور يف داجـــــي ليالين

ـــ ـــن دع ـــىل م ـــلوا ع ـــسباـص  ًا هللا حمت
ـــــساحت ـــــن ل ــــــوم ـــــاـه هي  فو املحبون
ــابعه ــن أص ــرا م ــاء هن ــر امل ــن ج  ًوم
ــــامم ــــو الغ ُفه َ ــــْ ــــذي ن ــــسقيناـُ ال  عامه ت

ِصلوا عليـه ُّ ِصـلوا حبـل القلـوب بـه..َ ِِ ِ َ ُ 
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ـــر ـــشجيناوعط ـــراه ت ـــن ذك ـــون م  وا الك
ــالة ــه ص ــلوا علي ــبَص ــارضة.. احل  ًن

ــــ ــــق بقـبم ـــــا يلي ـــــ ــــامخ في ٍدر ش  ناـٍ
ـــه ـــشائر;صـــلوا علي  هُ فقـــد عمـــت ب

ـــايص ـــI1Hمن ـــتهدت هب ـــروح فاس  اديناـ ال
 همُإن املالئـــك قـــد صـــلت مـــواكب

ــــو ْلب َّ ــــَ ـــــا ألم ــــن الرمح ـــــٍر م  ناـن باري
 صـــلوا عليـــه فـــرب العـــرش يـــسبقنا

 وبى للمـــــصليناـوطـــــ..الةإىل الـــــص
 ٌإن الــــصالة عــــىل املختــــار مكرمــــة

ــــ ــــن ناهل ـــــم ـــــا نال ــــعد ي  وافيناـٌه س
َوهــــي املــــودة  إذ تبــــدي دالئلهــــا..ْ

 يف مآقينـــــا. .ًواحلـــــب يظهـــــر معنـــــى
ــد ــا رب أمح َي ــصال:َّ ــدح مت ــد بامل ًج ِ ْ ُ)2( 

 كـــي تـــسمو قوافينـــا..بـــسيد اخللـــق
ــــاب أرســــل آه ُبالب ِ ْ ـــــُ ــــةـ  ًايت معذب
 أجيبونـــــا. .ابكم نـــــشكوـنـــــا بأعتـــــإ

ٌيا أكرم الرسل وجد يف القلوب رس ْ َ ِ ْ ُّ َ 
 نا ويطوينــــاِفاسرتســــل الــــشوق يعــــرص

ــسح ــق فام ــيد اخلل ــا س ــةْي ــتً غل   ظمئ
ـــروي ويرضـــيناُّواحلـــب   مـــن كأســـكم ي

 كمـُإال حمبتـــــــكهـال يشء نملـــــــ
ــــ ــــسباـنرجــــو هب ــــدينا. .ًا ن ــــني املري  ب

 رمنــيجز حيـيــا ســيد اخللــق إن العــ
                                        

وأظن منـايص قـصد هبـا الـشاعر  ) نواحي ( كام أخربين فبدهلا إىل  )منايص( مل يفهم األستاذ عبد السالم ) 1(
 ).نوايص ( وأبلغ منها .. مجع ناصية

 ).سيد اخللق(اإلنشاد يف نشيده ) أبو مازن(من هنا بدأ ) 2(
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ـــا ـــذكر لراعين ـــول يف ال ـــة الق ـــن عذب  م
ـــا ســـيد اخللـــق ـــداعبنا..ي  ٌال فـــرح ي

ــــ ــــريح ت ــــحاريناـوال ــــى يف ص  زأر محق
  لنـــا مكـــرواًداءـوالعـــني تلمـــح أعـــ

ــــــوأشـــــعلوا الن ـــــاـ ـــــا روابين  َّار يف ري
ـــا وســـعت َهيـــدمون رصوح اخلـــري م َ َِ ِ ُ َ ُُ َ ُ ِّ 

ــــدمار ــــد ال ُي ــــ..َ ــــاـلي ــــن مغانين  دنو م
ــــ ــــا من ـــــهللا للة اـي ـــــ  ُهَتـدنيا ورمح

 اكم فزورونـــــــاـــــــــأتين..للعـــــــاملني
ـــاح ال ـــا ري ـــفلتعـــصفي ي ـــاـ  رش إن لن

ـــال ـــهَجب ـــاٍبْ ش ـــساحات تنجين ـــىل ال   ع
  التــي جتــري مطهــرةُاءـهــذي الدمــ

 سليناِســـتنبت الـــشوك يف األحـــشاء غـــ
ــــــــإن الـــــــشه  ا رشفـادة يف أجمادن

ـــ ـــد ح ـــة اخلل ـــاـسُوجن ـــوف تغنين  نى س
 ن يف ســـحرـر للرمحـــ الـــذكِفـــأكثر

ــــ ــــشهد مــــا يت ــــاـفالليــــل ي  لو املناجون
 رف للقــــرآن منزلــــةـوالفجــــر يعــــ

 I1Hنــــشيناُتها آيــــات مـشــــهدت برفعــــ
ـــ ـــ..ربـاهللا أك ـــا صل ـــواكبـم  كمُت م

 راجينــــا. .م بالــــدمعـُوضــــج ساجدكــــ
ـــــــــاهللا أك ــــــــرصـإن اهللا من..ربـ  ت

ــــنا ــــق يف أرض ــــا..للح ــــضوا ملبين  فام
م 

                                        
ًيف وزن هذا الشطر كرس مل نشأ تصحيحه حفاظا عىل املعنى, وإن رأ الشاعر عبد اهللا رمضان غـري ذلـك ) 1(
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ركزت عىل املعاين املتداولـة يف مثـل هـذه املناسـبة  ,ٌ تقليدية,يف ذكر اإلرساء واملعراج 

 ال ينـسى التبـشري − كعادتـه − لكنـه ; استلهم فيها أحداث الـسرية النبويـة الغـراء,العظيمة
نيا  ويقظة العمالق الذي سيمأل الـد, والصحوة التي ستعيد قيادة الدين للحياة,بالفجر القادم

ًعدال كام ملئت جورا ً: 
 رفوا بمدحيــــــهـون تــــــشـاملادحــــــ

 ُعموا هبــــــــداهـوالعاشــــــــقون تنــــــــ
 ون تـــــأدبوا بمقامـــــهـواملخلـــــص

ـــــــصون ـــــــواملخل  شفعوا بحـــــــامهتـ
ــــض ــــة اخل ــــةـواجلن ــــدت هلف  ًراء أب

ــــــــت أشــــــــ ــــــــاهِها للُواقـوحترك  ُق
 ٍورست إىل األمــــالك عــــذب بــــشائر

ـــــــت رساه ـــــــني وق ـــــــب حي  ُإن احلبي
ـــق ـــري خل ـــا خ ـــرِي ـــؤنسُ اهللا ذك  ٌك م

ـــــاه ـــــذكر أن ترع ـــــذا ال ـــــسبي هب  ح
ـــرمحن ـــك ال ـــعدُأرس ب ـــَ أس  ٍلَ مرس

ــــــ ـــــــلت ــــــلًنال قرب ــــــاهّا ج   يف معن
ـــ ـــل الك ـــيعـصـــليت بالرس  همِرام مج

ـــــام ـــــت اإلم ـــــاهُّوكل..أن ـــــم يرض  ه
ــسامءَتْزُجــ ــسامَ ال ــا بعــد ال   وجــزت م

َرشف ـــــــؤادُ ـــــــاهِّرُ وكُ الف ـــــــت عين  م
ـــ ـــدـك ـــه ح ـــ..ٌّل ل ـــع عن  ُهدـويرج

ـــــوق ـــــصطفى ف ـــــداهَوامل ـــــدود م   احل
 ِهِّه حلــــرضة ربـــــريل قدمـــــجبــــ
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  فـــــوق الـــــرس مـــــا أوحـــــاهُّوالـــــرس
 هاـَ احلـــق أنـــت سمعتـــِ غيـــبُأقـــالم

 ل قـــــضاهْصَري بفــــــهـــــا جيـــــُورصيف
 هُنار جبينـــــــورأيــــــت آدم فاستــــــ

 شاهــــــني التـــــي تغـرة العــــــيـــــا قـــــ
ــــ ــــت املق ــــدم..َّدمـأن ــــريهِّواملق  غ

 ر هـــــداهوالكـــــل يـــــستهدي بنـــــو
ــــ ــــيس رح ــــى وعي ــــدـَّحيي  ٍبا بمحم

  حتققـــــت بـــــرشاه..ِبـــــرش املـــــسيح
ـــف ـــت يوس ـــاملَورأي ـــهُ واجل   حيوط

 ُاهَه وهبــــــُ أنـــــت جاللـــــُواحلـــــسن
ـــت ـــن رَوعرف ـــهُ م ـــه درجات  فعـــت ل

 I1Hاهنقّدَوصــــــ. .ً صــــــديقاَإدريــــــس
  معطـــرُوالـــدعاء..موســـى..هـــارون

ـــــم اإلخـــــاء ـــــاه..نع ـــــى مرم  إذا التق
  ســـالمهَلـــوُل محلـــت حومـــن اخلليـــ

ـــــسلمني ـــــداه..للم ـــــا أه ـــــم م  ونع
ـــور ـــت معم ـــائفٌوالبي ـــأرشف ط   ب

ـــــــ ـــــــك الرمح ـــــــسعاهـُومالئ  ن يف م
ــــرشق ظــــاهرا ــــار ي ــــسيد املخت  ًوال

ــــــديحَّلـجــــــ ــــــذكره ودعــــــاهُ امل   ب
 ًهــــا متفــــرداَّ كلَجــــاز اخلــــوارق

ـــــــون ـــــــُال الك ـــــــاهُبـ حيج  ه وال مبن
ــــه ــــلوا علي ــــه..ص ــــوا برحاب  ِتعلق

ــــا طيــــب هــــ   مــــا أعــــاله;ذا اجلــــاهي
                                        

 .ًير الشاعر عبد اهللا رمضان أن هنا سقط ً ًا, ولكن سمعتها من فم الشيخ يرمحه اهللا هكذا) 1(
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ــــــرب ــــــد..اهللا أك ــــــب حمم ٍإن رك َ ْ َ 
ـــــشائره ـــــرت ب ـــــناه. .ُظه ـــــم س  َّوع

ـــرش ـــدو نورُعةِّوال ـــسمحاء يب ـــاُ ال  ه
 مــــا أقــــساه. .جيلــــو ظــــالم الليــــل

ــــدين ــــاة يقودهــــاُوال   عــــاد إىل احلي
ـــــ ـــــِرـأك ـــــن قائ ـــــه م ـــــاهٍدـم ب   نلق
ـــرمحن يعمر ـــساجد ال ـــىُوم ـــا التق  ه

ـــــ ـــــتيقظ العم ـــــواهـواس ـــــا أق  الق م
ــــه ــــاهللا وامحــــوا دين ــــسكوا ب  فاستم

ـــــب ـــــنفرح باحلبي ـــــدا س ـــــراه. .ًوغ  ن
م 

JJJ
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لفـت األنظـار يف الـسبعينيات لـروح  و,فَّثَكُ م−  عىل قرصه−شعري  مشهد مرسحي 

ً ألهنا نحت منحى خمتلفا عن مجهرة قصائد األرشطـة;جديدة يف أرشطة أيب مازن ن مـن لكـ. .ُ
  ?هو مصعب هنا

ًال إىل اهللا َجَ ع, الذي ترك الدنيا خلف ظهره,هل هو ذلك الصحايب الشاب الناعم املدلل
 أم ? رغـم الـدنيا وزخرفهـا– يريد وجه اهللا تعاىل , لرمز سيقومٌ أم هو تنبيه?تعاىل لريىض عنه
ه هجـرياه  وجعل الدعوة إليـ,الذي بحث عن احلق حتى وجده فلم يلتفت ,هو الشاعر نفسه
 :?وهدفه األسمى

 ً معطراٌوكان مصعب
  العطورِبأندر

 ْوكان يلبس احلرير
  أحبت احلياةًوكان شامة

َ تنفست روائحًوزهرة   النعيمَّ

*** 
 هـُ تغريت مالحمًوفجأة

 ه جتهمتـُّوحينام رأته أم
 :نادت أباه

 :يا عمري −
 ِهِّ برسٌلَقـْثُ مُنا احلبيبُصغري
 !بد أنه أحب  ال

*** 
  عليك يا فتىْنِّوه −

 ْا تقيم يف القمرَلو أن من أردهت

                                        
 .عبد اهللا رمضان. َّ يف هذه القصيدة نوع الشاعر بني تفاعيل بحري الكامل والرجز كام بني*



 174

 ها بعيدةَلو أن دار
  السفرُةـَّعصي

 ٍلو أهنا تقيم يف جناح طائر
 أو بني أنفس الدرر

 دون ملحة البرص − َإن أمرت −ألتت إليك 
*** 

ُضحك اجلميع حوله َ ِ َ 
 لكنه مل يبتسم

 ً قاسياُورس الوجوم
  النغمِعىل مشارف
  ُهـُوطال صمت

  صربهمُحتى انتهى مطاف
*** 

  الغضبُفتحركت يف البيت صيحة
  لذلك العجبٍبد من هناية ال

 ْهـُومل تطل إجابت
  :يف لفظتني قاهلا

  حممد رسول اهللا ,ال إله إال اهللا −
 ُ نحوهُوحترك الطوفان

 ُهَّدـ صَه املنيعَّلكن رس
*** 

 أيب. .أمي −
  )1(لقد عشقت نوره

                                        
 .وآله وصحبه وسلم ملسو هيلع هللا ىلصيعني احلبيب النبي ) 1(
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 عيناي تبرصان حينام أراه
 ًوحينام يردد احلديث مرشقا

ُ أنه يقدمُّسِأح   احلياةِّ
   كي تسبح اإلله;َحيرر القلوب

*** 
  :أيب. .أمي −

 ُهـُ صوتَقد عاود النداء
 ;وإنني أدعوكام

  فلتذهبا معي إليه
*** 

 يا لألسى −
 لن أنتظر
  أن أجيبُ احلبيبَدعاين

 لبيك يا حبيب
 لبيك يا حبيب

*** 
 ع يف الطريقوحينام حتركت خطى الودا

  دمعهاُمل تكتم العيون
 ألنه أحبهم

 َألنه إذا ابتدا املسري
 !لن يعود

*   *   * 
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 ٌباقيـــة−عـــىل األيـــام− ريبُآيـــات

ـــــ ـــــا ح ـــــايل هب ـــــضٌبْجـَوللي  ُاءـ وإف
ــــا يف ظــــُثامر ــــةـه ــــب داني  ٌالل الغي

ــــــ ــــــب يف س   وأضــــــواءٌّرته رسـِوالغي
ــاء ــن ش ــي مل ــاء..َيعط ــُواإلعط  هُ منحت

ــدار ــاُأق ــن ش ــوق م ــا. .واؤه ف ــا ش  واؤوم
ُوهـــو الـــذي كونـــ َ  طـــو بقبـــضتهُه يْ

 ار أســــــــامءـ للقهــــــــ..ربـاهللا أكــــــــ
ُلـــوال رجـــائي مـــا فاضـــت منابعـــ  ناـَ

ــــر ــــن ذك ــــدح م ُبم ــــواءَْ ــــضل وإي  ٌه ف
 ٌ زاخــرةُواآليــات.. البحــرُدَقــد ينفــ

ُلوب هبـــــــا ري وإظـــــــامءـوللقـــــــ ٌّ ِ 
ـــت ـــه فرُألقي ـــالروح يف أمواج ـــِ ب  اًح

ـــــ ـــــسبُحْبَس ـــــع وإصـــــغاءِحّ امل  ٌ ترجي
ــــدنيا ــــشوق يف ال ــــع ال َأرج ُأردده..ِّ ِّ 

ــــا ــــراء..ًحلن ــــدح وإط ــــه م ــــب ب  ٌيطي
ـــزة ـــضل معج ـــه بالف ـــان ل  ًأرس فك

  وأصــــداءٌا خفــــقـهلــــ.. حــــق ُِآيــــات
ــدس ــا ق ــه..ُي ــست مهابت ــا دي ــا حرم  ًي

ــــل ــــَّوح ــــه هل ــــداءـ في ــــرشع أع  ُذا ال
ـــ ـــراب حرمت ـــود إىل املح ـــى تع ُأن  !?هَّ

 ُواملــــــسلمون بكــــــل األرض أشــــــالء
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 ُفاسـتعلت خـصومهم;حادوا عن النهج
1(  وأهـــواء..ٌ وهـــمفلـــيس يعلـــو ســـو( 

ِرس رس مــــن حبيــــب اهللا نعرفــــه ٌّ ِ 
ـــــه وصـــــُوال يكـــــون ـــــشاءـ ل  ٌف وإف

ُأم الكــــريم كــــ ِرام اخللــــقـَّ  ُهــــمِّ كلَ
 واؤم جــــاَوإذ أتــــى املــــصطفى أبــــرصهت

ــــ ــــبنُرشاب ــــ..ٌه ل ــــهاـط  بت منابع
 ُوال املـــــاء. . يف زاده حيلـــــوُال اخلمـــــر

 هَ هنــــا نــــدري حكايتــــُوال الزمــــان
ـــــــ ـــــــه وزنُانـوال املك ـــــــراءٌ ل   وإغ
ـــري ـــون غ ـــن يف الك ـــرب م  ?ُهمُاهللا أك

 ُوإعــــالء. .ٌكريمـوتــــ..ٌّوحــــب..ٌّرب
 هـــاُرمحـــاك بـــالنفس دون الغيـــب غايت

 ُوإرساء. .ٌوتــــرشيف..ٌفــــاألمر وحــــي
 ٍ خــاطرةُّطابــت كــل:الــروحَيــا حــادي

ـــــ ـــــاءٌها شـــــوقـُباحلـــــب يدفع  ُ وإعي
 هتفـــو لبابـــك كـــي حتمـــي رضاعتهـــا
  )2(َّ وكــم يف الليــل بكــاء..فالــدين يبكــي
 هــــاُنوافــــذ الغيــــب ال تفنــــى عجائب

 َّ يف اهللا وضــــــاءٍلـوكــــــم لنــــــا أمــــــ

                                        
خطأ, وحلـن جـيل, و إقـواء عـرويض, ) ٌفليس يعلو سو وهم ٍ وأهواء  (قوله : قال األستاذ عبد السالم) 1(

 )..فكل هم الور وهم وأهواء(واقرتح ان تكون 
 .عبد السالم.. أن تكون جمرورة ال مرفوعة, وهذا حلن نحوي واضح) وضاء ( و ) بكاء ( من حق   )2(
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ُري غــــري أهنــــمـواملــــسلمون كثــــ َ ٌ 
 واؤلنــــور هــــديك مــــا عــــادوا وال فــــا

 هــاُأنــت تعرف..ٌ خطــوبُتوالعاديــا
ُعـــز الـــدواء هلـــا  ُواســـتفحل الـــداء..َّ

ـــذ ـــؤاده ـــه)1(ا الف ـــرمحن أطلق   إىل ال
ـــــده صـــــفح ـــــاءٌواملرجتـــــى عن   وإعط

ــره ــب نظه ــا القل ــو يف حناي ــو اهل َوه ْ 
ـــــاء ـــــن وإحي ـــــا دي  فاحلـــــب يف رشعن

 
*   *   * 

                                        
 .عبد السالم.. فهذا خالف القاعدة.. وال يوصف املثنى باملفرد) هذي يداي إىل الرمحن أطلقها ( بيت كان ال)  1(
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 ملسو هيلع هللا ىلص قاهلا باثـا أشواقه لرسول اهللا ،) 1(عمرة لعل هذه القصيدة كانت يف إحد رحالته لل

 ويتحـدث عـن الـشوق الـذي ينتـاب حتـى , يتأمل وديانـه وجبالـه,وللحرم املدين الرشيف
  : والقصيدة من أحىل ما أنشد أبو مازن.ًفيحيلها قلوبا ذات مشاعر رقراقة ,احلجارة

 

ـــــــ   والحــــــتُجرـأســــــفر الفــــــ ـــــــن ثن ـــــــاياه البـم  ْشائرـ
ــــــــ ـــــــــوأتي ــــــــ حبـانا ي  ْ طـــــــائرِ الـــــــشوقُوجنـــــــاح  بيـي

ـــــــش  اياـناها مطـــــــــمــــــــا ركبــــــــ ـــــــا وم ـــــــل قلوب  اعرـًب
ــــــــام أطــــــــ ِجــــــد يف الــــــسري املهــــــاجر  ٍادـرب حـــــــــكل َّ 
ـــــــا رســـــــ   الــــــضامئرَسبق اخلطــــــوتــــــ  ئناـول اهللا جــــــــي

ـــــــــــــرمح ـــــــــــــَة اهللا أتيـ ـــــــفيعا للع  ناـ ـــــــا ش ـــــــًي  شائرـ
ــــــسيم  اناـ منــــــــُّلـذه كـــــــــهــــــــ ــــــُون ــــــرب عاط  رـ الق

ـــــــ ـــــــت للن ـــــــوور ألـُجئ  واطرـ اخلــــــِ ســــــاحاتَّكــــــل  جل
ـــــــ  َرء لـــــــسقمـُأطلـــــــب البـــــــ  ادرـ قـــــــُراه غـــــــريـال ي

ـــــــاء ـــــــضل عط ـــــــب الف ـــــــس  ًأطل ـــــــه ال ـــــــي في  رائرـحتتم
ـــــــب الـــــــزاد لق ـــــــــــ  ٍصدــــــــأطل ـــــــــــسافـال ي  رـِدانيه م

ــــــر  ٍ بــــــــدارَودـأطلــــــــب اجلــــــــ ــــــالبحر زاخ ــــــا ك ِجوده ُ 
 رـَّعزهـــــــا بـــــــني احلواضـــــــ  ُهــــــــذه الوديــــــــان تــــــــروي

ـــــــال ـــــــُواجلب ـــــــشم ت ـــــــ  دريُّ ال ـــــــشتاق وزائ ـــــــل م ٍك  رـَّ
ــــــــب ــــــــا ح ـــــــــَ شكٌّوهل  مل حتـــــــــــاذر. .كتهـفحـــــــــــ  ُهـْت

ٌفــــــــإذا بالــــــــصخر قلــــــــب ـــــــشاعرـحـــــــ  ِ ـــــــاهتز ك َّن ف َّ 
ـــــــر ـــــــسمع األم ـــــــصغيَي  رـَِبي خــــــــري آمـــــــــويلــــــــ   في

                                        
 .واملقدمة لعبد السالم.  أهنا كانت يف رحلة حج− يف حديث للتليفزيون اإلمارايت − الشيخ َّنيَب) 1(
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ـــــــا ـــــــن وجـــــــد طروب ًذاب م ــــــــــارض  ٍ ــــــــــول اهللاِ ح  ُورس
ــــــ ــــــا نبي ـــــــِّي ــــــا حبي ُغيثــــــك املحمــــــود غــــــامر  بيـي ي ُ 

ـــــــ ـــــــُّكف ـــــــذب ي ــــــل  يِّروُك الع ــــــورَّك  )1(  وحــــــارسٍ مغف
ـــــــون ـــــــذب عي ـــــــك الع ٌكف ُ  َأشــــــبعت يــــــوم املخــــــاطر  ُّ
ٍداؤه خـــــــــــاف وظـــــــــــاهر  ًماؤهــــــــا يــــــــشفي علــــــــيال ُ ُ 
ـــــي ـــــي وقلب ـــــا عين ـــــت ي ــــــــــاجر  جئ  ْذاك ربحــــــــــي إذ أت

ـــــــ ـــــــي ال يب ـــــــا بقلب َم  )2(  لنـــــاظرَبْفاكـــــشف احلجـــــ  ?َّدـُ
 

*   *   * 

                                        
 .املغفور عكس احلارس, وهو املغطي رأسه) 1(
مل أفهم املراد بالبيت األخري, فـأرجو مراجعـة  األصـل, وعلـق : أكرم. يا د: مكتب يل األستاذ عبد السال) 2(

وهي هكـذا يف األصـل .. فري مراجعة األصل» ربام كانت بيدي « : الشاعر عبد اهللا رمضان عليها قال
» ومعنى البيت, )ال يظهر: (ومعناها.. »َّال يبد إن كل ما يف قلبي من مشاعر هذه اللحظـات ال أقـو 

 إبدائه, أو ال تقو الكلامت عىل وصفه, فأسألك يا رب أن تكشف يل احلجب; ألر بعني قلبي مـا عىل
وأظن أن الشيخ رمحه اهللا يصدق عىل قول علـامء الـصوفية مثـل . وهي حلظة وجد وحب. ينفعل داخله

هم فقد خيلـط يف ومن يفصح عنه من.. ًاجلنيد والغزايل أن كثريا مما يف قلوهبم, ال يستطيعون اإلفصاح عنه
 .فهو يقف عند حد األدب, ويطلب من اهللا الكشف ملا حجب عنه.. الكالم
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من إفرازات اهلزيمة املرة التي منيت هبـا األمـة ) ٌنكسوية (  و,وطن     بكائية دامية عىل ال
 وانخـدعت باملواكـب االستعراضـية ,ور الورقيةم وصفقت للن,التي ركضت وراء الرساب

 بمنتهـى احلـب −ًالـذي كـان مـستعدا  ,التي أعشت عيوهنـا عـن الـوطني احلقيقـي ,الزائفة
 وألنه , ببساطة ألنه صادق يف حبها إياها;طيعوكل ما يست , أن يعطيها دمه وماله−والطواعية 

  !يراها تستحق هذا العطاء والسخاء
 , وانقـصف القلـم,ن عـي اللـسان بعد أ, والكتابة,ٌّإرضاب إبراهيمي عن الكالمهي و

 − ثم يرتاجع يف النهايـة ! أن يصدق أو يقبل− هلول ما علم ورأ − فال يستطيع ,ل اللبِهَوذ
 ويسرتد , ليستعيد هلا عزها, ويطلب من بالده احلبيبة أن تزيل قيوده−اء ملا ير من بقايا الرج

 ! ?فهل من سميع. .كرامتها
 حبيبتي
  من دميَ الكالمُ أصنعُقد كنت
 ً هامساَ النشيدُ أعزفُوكنت

 لعله إىل الفؤاد ينتمي
 ًا فواحداً واحدَ احلروفُوكنت أكتب

 لتفهمي. .لتقرئي
   يا حبيبتي وكنتُوكنت

*** 
 بتيـآلن يا حبيوا

  احلديثَملْلن أك
ًوإن بدا مشوقا ِّ 
 ْ الطربَ إثارةُفليس ما أريده

 ِ من دالئل العجبَأو أن حتركي الشفاه

                                        
هذه القصيدة من أروع ما قرأت يف الشعر احلديث وواضح حبي هلا أين رددهتا يف هذا الكتاب يف أكثر من ) 1(

 أكرم. موضع
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 بي النغمـَّم يا حبيتـُولن أ
ُفقد رأيت ما حيرم النشيد ِّ  ألف عام ُ

  كلام ُفرصت
 ُبدأت يف الغناء

 ُأجهشت بالبكاء
*** 

 ُلن أمسك القلم
ْت يف قلبي املنهوكَ التي رسُفالرعشة َ  

                  مَ اخلرضاء بالعقَأصابت املواقع
  األملِ نبضةَ غريُفلم تعد جتيد

*** 
 بتيـ يا حبيَ احلديثَلن أكمل

 تـُ أطفئِفشمعتي يف ليلة اجلفاء
  يف هواكِ األصواتُبَوأكذ

 قد علت
 هاُّوقصة الكالم كل

 قد انتهت
*** 

 حبيبتي
 ً اهلو متيام كان يفِهم باألمسُّوكل

 حبيبتي 
 ?وأين هم
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 يف ليلك احلزين
 ا ًوأين يا حبيبتي األمري زائر

  يف املوكب الكبري
  والزهورِ بالعطورَيمأل الطريق

 !? اجلوادِخيتال فوق صهوة
 ?كِ شاعرُتي غناءـوأين يا حبيب
ِه منغام من بسمتُقد سال بحر  كً
 ٍ عاشقُبتي يمنيـوأين يا حبي

َكي ير بجانبك َأتاك يسبق الرياح ُ 
 

*** 
 بتيـُخدعت يا حبي

  ْك اجلراحِّبكت بكف
  واجلبالُ السفوحِوارتوت بدمعك

 اـُناحت رماهل
 كُيف ليلة احلداد حني زارها دم

 اـُشكت سهوهل
 كَ حرمتُلوطأة البغي يستبيح

*** 
 )1(حبيبتي بالدي

 ناءـ يف موائد الثِنسيت
ّسيدا تعش   الفداءَقً

                                        
لقصيدة وجعل هذا الشطر كلـه وأضافها أبو مازن عند إنشاده ا..أضفت هذه اجلملة الستكامل املوسيقى) 1(

 .مقدمة هلا بل وهناية
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 املوت عنده حياة
 ًائام أن ترفع اجلباهأحب د

 هَ الكالم عندُفةـِوك
 نصف كفة العمل

 ًأحب أن يراك مسجدا
 ًدسا ثراهـمق
 هُنال تربـُال ي
 ً مقيداِتهـنسي
 غلت عنه بالربيقُش

 ُهُغري من سيطفئ احلريق
 َومن سيمسح اجلراح

ُإن جهلت رسه َّ 
*** 

 صمهَ يسبق اخلطى خلُالرعب
  للصدورِ سهمُوألف

 تدي بسهمهـتق
 نة الرمال من يديهوحف

 متأل العيون بالعمى
    ٌ صواعقـُهوسيفه بريق

 ستحفظ احلمى
*** 

 بتيـبيح
ٌقنا بقية من الرجاءـْومل تزل يف أف َّ َ 
 ِّحطمي قيوده
 لتحتمي برسبه
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 لتصنعي حياتنا به
 هَبكاء. .هَلتسمعي دعاء
ُ زادهَيستمطر السامء َ ُونرصه. .َ َ ْ َ 
 ُهــَّويستغيث رب

 ِّفحطمي قيوده
م 

 
*   *   * 
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 ,املفعمة باحلب اإلهلي يف احلادية والعرشين من عمره القصري كتب الشيخ هذه القصيدة 

 والـصدق العقيـدي الـذي , باهلمة العاليـة,ِّ بالطبيعة املوحدة,التي يمتزج فيها الرمز الصويف
 يف هـذه −ريقـة غريبـة  بط, حيسن التعبري عن تدينه وحبـه هللا, بال صبواتٍيمأل جوانح شاب

 بـل هـي ! واملرحلـة, واجليل,والتيارات الصوفية ,والشعر اإلسالمي ,عىل األزهر −املرحلة 
ً راضـيا عـن , حمبـا هللا, سيعيش حالوته ومرارتهٍ وقراءة من الشيخ ملستقبل,خطاب استرشايف

 !متعجال ً لقاء اهللا ,ً طامعا يف اهللا,اهللا
 

 سنذوب سيدي يف حلظة الوصال
َسن ِمحَ  يَّ

 سينتهي السؤال
  التي يف داخل الصدورُستهدأ الودائع

 ستستقر يف مرافئ األمان
 بعد رحلة الضنى
 ستكشف الستور
  عن شواهد العيونُسيظهر املخبوء
 وعند ذاك سيدي

 وعند ذاك
ِّمتيض بنا الرياح يف كل اجتاه ُ )1( 

 ا الغريبـواهلَونركب النجوم يف جت
  الضياءِيف مسرية
  املللِ مع الذي مل يعرفوختتيل

                                        
وأبقيـت مـا ).. كلـام ( بــ ) كـل(ير الشاعر عبد اهللا رمضان أن الوزن هكذا مكسور وصحته استبدال ) 1(

 .سجله الشيخ رمحه اهللا
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 اكتمل ُهـَالم حولـورغم قسوة الظ
  مسافرةٍنطري يف سحابة

  مل تعرف البرشٍيف رحلة
َونرقب الغريد حامل ِّ  ًا مسبحاـًِ

 ِيف قمة الشجر
ِونسرتيح عند شاطئ اجلليد ُ 

 ٍيف مغارة بيضاء
 تذيبها حرارة النظر

 
*** 

  إليك سيدي جوارحيٌةـمشتاق
 ٌلقلوب ملحة إليك يف اٌمشتاقة
  ِ من نورك الفياضٌحمتاجة
  الظامَةـلُ غُّلـُبَ ما يَبعض

  الزروعُمواطن تشققت يف الصدر سيدي
  الندَبعض

  من املطرًأو قطرة
  قصة احلياةُّترد

 حتى حيني موعدي مع اللقاء
 وعند ذاك سيدي 

 وعند ذاك
 سينتهي السؤال
 نذوب سيدي

 يف حلظة الوصال
م 
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 وقطع لسان كل من يفكر أن يكون , يدين األوامر الفوقية بالقمع,مرسحي قصريمشهد 

  ! وال يعفي املسترتين وراء نعاهلم من املسؤولية,حرا
  هو ذاك سيدي−
 ?ذاك النحيل −

 فلتقتلوه
 فعذبوه. .ٌاملوت راحة. . ال

 ْهـَومزقوا بشهوة السياط عزت
 قوه ِّوحر

 ال ترمحوه
 وراقبوا الطبيب

  احلمراء والسوداء يف يدهَةوالشار
 أهيا الطبيب ـي

َّيا دمية هتشمت ً ْ ُ 
ِفلتحرض الدواء ِ ْ ُ 

 ُ اجلراح باجلراحِولتختف
 ُأهيا املسوخ مزقوهـي

 ًذاك الذي أراد أن يكون سيدا
 يف حانة العبيد

 
*   *   * 
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 :صائد مل تنرشق
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ـــوار الروضـــة تغـــشى العـــني َأن ِ ـــــــــسكب يف قل  ..ُ ـــــــــي رسوت  اب
ـــــت ـــــد فتح ـــــة ق ـــــأن اجلن ْوك َ ِ ُ ــــر  َ ــــدت عط ــــاس ب ــــإذا األنف ْف َ َ  اُ
ـــــــائرة ـــــــق ط ـــــــروح حتل  افالليـــــل هنـــــا يغـــــدو فجـــــر  ًوال

*** 
ــــــــب ــــــــة غي ــــــــشهدهٌاجلن  اوالقلـــــب يمـــــد لنـــــا بـــــرص   ن

ـــــادك مل   لـــك البـــرش:يـــا خـــري األرض ـــــل( أجم ِتغف ْ ـــــر) ُ  افخ
*** 

ِفهنـــــــــا آثـــــــــار معلمنـــــــــا َّكــــم صــــعد املنــــرب كــــم مــــر  ُ  اَ
ـــد ســـجد  وقــــد صــــىل..وهنــــا قــــد ســــار ـــا ق ـــرا. .وهن ـــد نظ  وق

ـــــرآن ـــــات الق ـــــل آي ـــــم رت ِك ــــرب  ِ ــــه ع ــــن فم ــــد م َوأه ِ ِ  !?اَ
ــــر   يعلمنـــــــاُ الـــــــصوتمل يـــــــزل  اوالروضــــة قــــد حفظــــت أث

ـــــ ـــــامر اهل ـــــودَوث ـــــا تزك ــــا أحــــىل الدوحــــة والثمــــر  ِي هب  !ام
*** 

ــــزع ــــني اجل ــــب حن ــــن القل ِوحي ـــــرتا  ُ ـــــا س ـــــب وم ـــــان احل  َّأب
ـــــــــــول ـــــــــــسكنهُورس ُ اهللا ي ـــا صـــرب  ِّ ـــل اجلـــزع وم ـــا احتم َم  اُ

ـــــضمته ـــــزع ب ـــــعد اجل ـــــد س ُق َ ِ َواحتمــــــل البعــــــد إذا قــــــدرا  َ ُِ 
*** 

                                        
) تبقـى  ( :, مكـان كلمـة )تغفل(نقلتها من إلقائه عن أحد برامج التليفزيون يف اإلمارات, وقد وضعت ) 1(

 .لتصح لغة , واهللا أعلم عبد السالم) مل يزل(إىل ) ما زال(وكذا غريت .. ًألهنا حلن جيل, وال تصح نحوا



 190

ــــــا ذكــــــرا   األشــــواقِ أيقظــــت:ُيــــا روضــــة َفأضــــــحت يف فمن ِ 
ـــــك هـــــو ـــــــــب إذا أرس  ًفبكـــــل مكـــــان في ـــــــــه احل  يبعث

ــــوب  ً فيـــك بكـــت شـــوقاٍكـــم عـــني ــــرتاٍوقل ــــت س ــــد هتك ْ ق ِ 
ــــــ ــــــاب م ــــــا األحب  تتـــــــابع أمـــــــواج تـــــــرت  واكبهموهن

ـــسري ـــد جـــدوا ال ـــوا..ق ـــا وهن َمـــن ســـفر طـــال ومـــا قـــرص  وم ُ َ  اِ
ـــــدو فرحـــــ ـــــا يع ـــــاحلزن هن ًف ِوالـــــــــسقم بأعتابـــــــــك أرسا  اْ ُ ُ ُْ 
 ا بـــــل دهـــــراًتـــــساو عمـــــر  واللحظــــة يف تلــــك الروضـــــات

 
 *    *   * 
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 26األربعـاء (سـالمية جلريدة النور اإل) انشيت الرئييسامل( خرب وفاة الشيخ −1

بقلم احلمزة دعبس رئيس التحرير, ينعي الشيخ ) م1983 يوليو 6هـ, 1403رمضان 
 .إبراهيم عزت

 .)وإنا لفراقك يا إبراهيم ملحزونون( كلمة بقلم احلمزة دعبس بعنوان −2
جوانــب مــن حيــاة الداعيــة : ( حتقيــق جلريــدة النــور حــول الــشيخ بعنــوان−3

يم عزت يروهيا والده ورفاقه يف الدعوة اإلسالمية وزمـالءه يف اإلسالمي الكبري إبراه
 ).العمل
يــارس «للــشاعر ) ًوداعــا حــادي الركــب: ( قــصيدة يف رثــاء الــشيخ بعنــوان−4
 .عضو رابطة األدب اإلسالمي وكان من تالمذة الشيخ رمحه اهللا تعاىل» إبراهيم
 .ًيصا هلذا الكتاب من روائع البسيوين قصيدة عن الشيخ رمحه اهللا كتبها خص−5
 

*   *   *
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− اإلسالمية نعي جريدة النور: 
 إنا هللا وإنا إليه راجعون

 I1Hالشيخ  إبراهيم عزت يف رحاب اهللا
رئيس  ,احلمزة دعبس كتبومات الشيخ وهو يف طريقه لالعتكاف بالبيت احلرام 

 :التحرير
 طـاف ,من رجاالهتاًفقدت الدعوة اإلسالمية يف هناية األسبوع املايض رجال فذا 

 قىض نحبـه وهـو يف ,ً داعيا إىل اهللا سبحانه وتعاىل,أقطار األرض يف العديد من قاراهتا
 يف رحـاب ,ً قاصدا اعتكاف العرش األواخر من رمضان,طريقه إىل األرايض احلجازية

; كـام اعتـاد ذلـك طـوال الـسنوات  ملسو هيلع هللا ىلص ويف مسجد سيدنا رسول اهللا ,الكعبة املرشفة
  .ضيةاألخرية املا

وكان مـن نيتـه رمحـه اهللا اخلـروج يف سـبيل اهللا بعـد ذلـك إىل اململكـة األردنيـة 
 وإىل أن تقـوم ,اهلاشمية, أو مجهورية لبنان الشقيقة, إلحياء الـدين كلـه يف العـامل كلـه

  .الساعة
 يـوم اخلمـيس ,صىل رمحه اهللا بالناس عىل الباخرة املتجهة إىل جدة صالة املغـرب

اوله طعام اإلفطار فاضت روحه الكريمة بني أخيه حممد سليامن وابنـه  وبعد تن,املايض
 وبـني إخوتـه يف , الذي مل يتجاوز الثالثة عرشة من عمـره,الصغري حممد إبراهيم عزت

  .اهللا اخلارجني معه لعمرة شهر رمضان املعظم
 − كـام حتـدث بـذلك أخـوه حممـد −رفضت السلطات السعودية يف أول األمـر 

 وقد تـم االتـصال بقنـصل مجهوريـة , إدخال جثامنه إىل األرايض السعودية–تليفونيا 

                                        
هكذا صدرت جريدة النور اإلسالمية األسبوعية, التي  كانت تصدر عن حزب األحـرار بالقـاهرة, يـوم )1(

 . شيت الرئييس للجريدةم, وكان هذا هو املان1983 يوليو 6 هـ املوافق 1403 رمضان 26األربعاء 
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 الذي بذل جهد الطاقة مع السلطات للتـرصيح بدخولـه, ومـن ,مرص العربية يف جدة
جدة اصطحبه رفاقه إىل مكة املكرمة حيث أدوا عليـه صـالة اجلنـازة بعـد أداء صـالة 

  .ا بالكعبةًالفجر يوم السبت املايض يف املسجد احلرام لصيق
  وقد دفن رمحه اهللا تعاىل يف مكة حيـث تـدفن أم املـؤمنني الـسيدة خدجيـة بنـت 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصخويلد ريض اهللا عنها زوجة رسول اهللا 
والفقيد الذي جاوز األربعني بقليل كان من أوائل مـن أدخلـوا دعـوة التبليـغ يف 

هم بحقـائق  حتـى يـذكر; حيث يفرغ املسلم بعض وقته لالجتهاد عىل املسلمني,مرص
 ليكونوا بدورهم دعاة خيرجون دعاة إىل دين , والعمل لصالح دينهم ودعوهتم,اإليامن

 وتبذل قصار جهدها يف القيام , واستنهاض اهلمم لنتفرغ لدين اهللا بعض الوقت,اهللا
ً وهو أال يكونوا عبادا فحسب بل يكون كل مـنهم ,بالتزامها الذي غفل عنه املسلمون

  .]آل عمران[ ﴾k j i h g f﴿ :ً عمال بقول اهللا تعاىل;داعية إىل اخلري
 ومن متكن بفضل اهللا من إيداع هذه املفاهيم اإلسالمية −وبث الفقيد الكريم 

ً تنفيذا ألمر ; حقيقة أن كل مسلم مكلف بأن يكون داعية إىل اخلري−النقية يف قلوهبم 
 z y x w v u t s r q p } | {﴿اهللا تعاىل يف قوله الكريم 

c b a  ̀  وقد جتمع حول هذه الدعوة الكريمة مئات ]يوسف[  ﴾~ _
 جيوبون مرص والبالد العربية والدول اآلسيوية ,األلوف من الرجال والشباب
  .واألفريقية واألوربية واألمريكية

 اجلامعات إىل مجيع قر وأحياء − ويف فجر اجلمعة −وكانت تنطلق من بعد ذلك 
 , نـاهني عـن املنكـر, آمـرين بـاملعروف,ا دعـاة إىل اخلـري ليكونو;مرص لدعوة الناس

ال إله (  عن الكلمة الطيبة − بال تفرقة − متحدثني إىل الناس ,مؤمنني باهللا رب العاملني
 حمرضني الناس عـىل العلـم ,موصني إياهم بأداء صالة ذات خضوع وخشوع) إال اهللا 

 مؤكـدين أن , عمـيم هلـذه األمـة مبينني مد ما يف إكرام املسلمني من خري,مع الذكر
 الذي يعلم خائنة األعـني ,بذل هذه األعامل كلها ال يكون إال بإخالص هللا رب الناس

 واخلـروج , طالبني منهم أن حيذو حذوهم يف بذل اجلهد لـدين اهللا,وما ختفي الصدور
 .  ملسو هيلع هللا ىلص مبلغني سنة حبيبه , دعاة إىل دينه;يف سبيله إىل مشارق األرض ومغارهبا
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ً العمل لدين اهللا نشاطا نظيفاونشط  يف ظل املـد اإلسـالمي ,ً خاليا من الشوائب,ً
لفقيد العزيز بـالغ األثـر يف هـذا املـد ا وكان لدعوة .الذي شهدته مرص يف السبعينيات

 ومن اجلدير بالذكر أنـه مل ينـسب هلـذا النـشاط أي مآخـذ سـو بعـده عـن .العظيم
  .ن احلديث يف األمور السياسية عند الدعوةً وامتناع القائمني به متاما ع,السياسة

 وعمل يف سلك , الذي خترج من كلية التجارة−لقد كان الشيخ إبراهيم عزت 
 −ً وتدرج فيها حتى أصبح مديرا عاما باجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة ,احلكومة

ًمثال فذا فريدا ملن أراد أن يعلم أن للشباب وللرجال الذين نالوا حظ ًا وفريا من ً
 وأن ينشط لدينه كام , حتى يعلم منه الكثري,التعليم املدين العلامين أن يرتبط بدين ربه

 وأن يطوع عمله وحياته يف الدنيا , وال يغفل أحدمها,ً يعمل هلام معا,ينشط لدنياه
£ ¤ ¥ ¦ § ﴿ :ً عمال بقول اهللا تعاىل;لتعاليم ومفاهيم اإلسالم

¬ « ª © ¨ µ  ́³ ² ± °  ̄® ̧¶ ﴾]األنعام[.  
ً تاركا يف قلوب أحبابه ومريديه ورفاق طريقـه يف ,لقد ميض الشيخ إبراهيم عزت

  :الدعوة إىل اهللا أطيب األثر, وال زالت صيحته ترتدد يف اآلذان
  . فإن املوت يأيت بغتة;احذروا التسويف

﴿  Q P O N M L K J I H G F E D C B A
U T S R﴾  ]اهللا تعاىل أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع وإنا إذ نسأل ]األحزاب 

نرضع ورمحته, وأن يسكنه فسيح جنته, مع األبرار والصديقني والشهداء والصاحلني, 
 وال ,إىل اهللا العيل القدير أن يلحقنا به عىل اإليامن واإلسالم والتقو, غري خزايا

  . واحلمد هللا رب العاملني, وال مغريين, وال مبدلني,مفتونني
 

**   *    
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 )2(  
 وإنا لفراقك يا إبراهيم ملحزونون

وإنا لفراقك يـا إبـراهيم  [ : كلمة تعزية حزينة حتت عنواناحلمزة دعبسثم كتب 
 :قال فيها ) كلمة النور( يف جريدة النور, العدد األسبوعي   ] ملحزونون

ًرام, خارجـا يف فتوة الرجولة, ويف ريعان اإليامن باهللا, ويف طريقه إىل بيت اهللا احلـ
 نحبه, رمحه اهللا, فوقع أجره عىل اهللا, إبراهيم عزتًمن بيته مهاجرا إىل اهللا, قىض احلاج 

 فهو عاشق املحاريـب التـي طاملـا ;وما كان ملثله بفضل اهللا أن يموت إال هبذه الطريقة
 ,وقف أمامها يؤم األلوف مـن املـصلني, يتواكبـون عليـه مـن كـل حـدب وصـوب

ه الرخيم يرتل آي الذكر احلكيم, فتخشع القلوب, وهتـيم األفئـدة, يستمعون إىل صوت
سابحة مفكرة, متأملة مترضعة, وال تلبث أن تنتحب باكية, فتغسل مهوم الدهر كلـه; 

  .وإن علت وتراكمت
عاشق املحاريب الذي تعلق قلبه باملساجد, فام خيرج منها إال وهـو يف هلـف عـىل 

  . واألليف بأليفه,ذوب احلبيب بحبيبه يذوب يف املحاريب ,العودة إليها
 ,ً فيتخـذ مـن بيـوت اهللا بيوتـا,عاشق املحاريب الذي طاف بمساجد العـامل كلـه

  . وصالح األعامل,وينطلق منها وصحبه لدعوة الناس إىل اإليامن
 يقـوم الليـل , ثابـت اجلنـان, رائع احلجة, سليم النربة,رجل املنابر قوي الصوت

ًمترضعا باكيا ً داعيا اهللا عز وجل أن هيدي الناس ,ا رب العزة أن يرفق بأمة حبيبهً داعي,ً
 ال ضـالني وال ,ً متبتال إىل ربه يف رسية بالغـة أن جيعلـه وصـحبه هـداة مهـدين,ًمجيعا

 . ليدخل إىل القلوب; فكان كالمه خيرج من القلب,مضلني, وال مبدلني وال مغريين
 , طويـل الـصرب, لـني العريكـة:حًرجل إذا رأيته رأيت رجال من السلف الـصال

 سائغ , أليف املعرش, حبيب الكالم , يف غري تأفف وال أنني, دائب احلزن,حكيم الرأي
 . البيان
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َإذا «: بقولـهملسو هيلع هللا ىلص ولكن نشهد له بام أمرنا به رسـول اهللا − ال نزكيه عىل اهللا −رجل  ِ 
ْرأيتم َُ ْ َالرجل َ ُ ُيعتاد َّ ْ َاملساجد ََ ِ َ ُفاشهدوا َْ َ ْ ُله َ ِاإليامنِبـ َ َ ً وقـد رأينـاه مالزمـا للمـساجد, )1(»ِ

  . فتشهد لك يا إبراهيم باإليامن,ً متعلقا قلبه هبا,ًمعتادا الرتدد عليها
وكام فاضت العيون معك مـن الـدمع يف خطبـك, ويف أحاديثـك, ويف تالوتـك 

ْ ولكـن , وتأمل القلـوب لوداعـك,ً أسى عىل فراقك; فإهنا اليوم تفيض بالدمع,للقرآن
 , فكم رأيتك تقرأ القـرآن رسا ويف مـصحفك,ًؤنا أنك كنت تعمل دائبا هلذا اليومعزا

 . لتعود وتكر عليه يف هلف وشوق بالغني,ً حمافظا عىل ختمه,ًمنعطفا عىل حمرابك
 وال نتخوف عىل مصريك ومآلك, فإن قلوبنا مطمئنة , إنا ال ننعيك:إيه يا إبراهيم

د اهللا إىل اهللا, ولكنا نقول كام قال نبينا صلوات اهللا إىل مرقدك يف مكة املكرمة, أحب بال
  :وسالمه عليه

 إن العني لتدمع 
 وإن القلب ليحزن 

 وال نقول إال ما يريض ربنا 
 وإنا لفراقك يا إبراهيم ملحزونون 

 وإنا هللا وإنا إليه راجعون 
 

*   *   *

                                        
 ).لزوم املساجد وانتظار الصالة(, باب )املساجد واجلامعات( رواه ابن ماجة, كتاب )1(
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 )3(  
 جوانب من حياة الداعية اإلسالمي الكبري إبراهيم عزت

  )1(روهيا والده ورفاقه يف الدعوة اإلسالمية وزمالؤه يف العملي
  حسني عبد القادر: حتقيق−

أحدث خرب وفاة الداعية اإلسـالمي الـشيخ إبـراهيم عـزت ردود فعـل واسـعة 
ً حــامال دعوتــه ليبلــغ النــاس رســالة , امتــدت إىل كــل مكــان زاره الــشيخ,النطــاق
 .  ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى

 − ساحة جهـاد الـشيخ − مسجد أنس بن مالك وخيمت مشاعر احلزن عىل رواد
 وجهده ,ً عرفانا بفضل الشيخ,وعىل اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة حيث كان يعمل

  .املتواصل يف الدعوة إىل اهللا
 .ًووصوال إىل التعرف عىل بعض اجلوانب الشخصية حلياة الفقيد اخلاصة والعامة

 وعـىل رأسـهم − فامذا قـال أقاربـه ;عمله بني منزله ومسجده و» النور «كانت جولة  
 وزمالؤه يف العمـل , وماذا قال رفاقه يف الدعوة اإلسالمية−والده احلاج حممد سليامن 

  ?الوظيفي
 والد الشيخ

 كـان لقـاء − بشارع املدينة املنـورة بمدينـة املهندسـني بـاجليزة −يف منزل الفقيد 
 .ملعزين الذين حـرضوا مـن كـل مكـان بأرسته التي ما زالت تستقبل أفواج ا»النور  «

وبدأ احلديث مع والده احلاج حممد سليامن الذي حتدث يف صرب وسكينه تنبئ عن إيامن 
 فكـان يـصيل , إن النزعة الدينية لد املرحوم كانت فطرية منـذ طفولتـه:ًراسخ قائال

ثر  ومل ي, كام أنه مل يرتكب ما يسمونه بنزوات الشباب,ويصوم دون أي ضغط من أحد

                                        
 . م27/7/1983) القاهرية( جريدة النور )1(
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  . أي تعب خالل نشأته األوىل يف سوهاجيب
ًوكنا يف سوهاج عندما حيرض الشهيد حسن البنا نقيم له رسادقا للخطابة وااللتقاء 

ًويف جانب من الرسادق كنا نخصص مكانا منعـزال لينـام فيـه الـشهيد البنـا .. بالناس ً
داعبـه وكنـت وكنت أمحل إليه إبراهيم وهو طفل يف اخلامسة من عمـره في.. ويسرتيح

 ويف دراسته الثانوية كـان لـه ,أطلب من اإلمام أن يدعو له بالصالح واملستقبل الطيب
 . نشاط كبري مع زمالئه يف النواحي السياسية والدينية

وبعد التحاقه بكلية التجارة اعتقل ملدة ثالثة سنوات مع اإلمام اهلـضيبي املرشـد 
 غـري اآلدميـة » القاسـية «ورغم املعاملـة  , وكان معه املئات من الشباب املسلم,العام

التي لقيها الشباب يف تلك الفرتة فقد كان املرحوم يعترب هذه الفرتة هي فـرتة الكـسب 
 وتلقى الدروس يف خمتلف فـروع , حيث أتم حفظ القرآن الكريم كله,الكبري يف حياته

  .الدين والدعوة اإلسالمية عىل يد اإلمام اهلضيبي
  :قب الفجرزيارة الوالدين ع

 وحـني ,أما عن حياته اليومية فكان يبدأ يومه بالذهاب إىل املسجد لصالة الفجـر
 ثـم يـأيت إىل غرفتـي , ويتوجه إىل والدته فيحييها ويقبل يدها,يعود يطرق علينا الباب

  . ويطلب مني الدعاء, ويقبل يدي−ً إن كنت نائام −فيوقظني 
 فكان خيرج كـل ,ملسو هيلع هللا ىلص لتبليغ رسالة النبي ,وكان رمحه اهللا دائم اخلروج طوال العام

 يطوف فيها بالد العـامل مثـل كنـدا وبلجيكـا والـسودان ,ًعام ملدة أربعني يوما متصلة
  . وغري ذلك,والربازيل واهلند وباكستان والواليات املتحدة األمريكية

 ومـن هنـا , يطوف فيها قر ونجـوع مـرص,كام كان خيرج يف كل شهر ثالثة أيام
ً نظرا ألنه تعود عـىل قـضاء ;قويل إذا قلت أن أطفاله الستة مل يشعروا برحيلهفقد يصح 

  .ً خارجا يف سبيل اهللا,ًمعظم أيام السنة بعيدا عن بيته
 وذلك بعد أن 1954وكان الشيخ إبراهيم قد بدأ جهاده يف مجاعة التبليغ منذ عام 

  .اقتنع بأن العمل هو الطريق الصحيح
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 يف مسجد أنس
 وهو املسجد الذي شـهد جهـد وحركـة −أنس بن مالك باملهندسني ويف مسجد 
 كان − 1981 يف أعقاب أحداث سبتمرب , إىل أن حيل بينه وبني املسجد,ودعوة الفقيد

سيد أبو  وهو الشيخ ,ً وأكثر الناس اتصاال به, مع رفيق الفقيد يف الدعوة" النور "لقاء 
 فكـان خيـتم ,حـسن مـا يـريض اهللا الذي قال إن ترصفات الفقيد كانت مـن أالسعود

 وكان غالب ,ً وكان ينفق كثريا مما يملك يف سبيل اهللا.القرآن كل ثالثة أيام طوال العام
 ,ً ومل يكن أثره الطيب مقصورا عـىل مـرص وحـدها. ال إله إال اهللا:كالمه طوال الوقت

  .ان مثل اهلند وباكستان والسود,بل لقد وجدنا أثره الطيب يف كثري من البالد
نع من اخلطابة بمسجد أنس بن مالك قد انتقـل إىل ُوكان الشيخ إبراهيم بعد أن م

 − وكانت كلامته هلم , وكان الكثري من اإلخوة دائمي السعي إليه,مسجد املدينة املنورة
 وأن هيتموا بالسعي يف سبيل اهللا تعـاىل لتبليـغ , أن يعملوا اخلري−يف فرتة جتميد نشاطه 

  .ملسو هيلع هللا ىلصدعوة الرسول 
  :البشارة واحلديث عن املوت

 , وهـي أن يتوفـاه اهللا يف األرايض املقدسـة,وكان الشيخ دائم احلديث عن أمنيته
 ويف آخر يوم له قبل سفره ذهب إىل خاله يف . وقد حقق اهللا له ما أراد!وأن يدفن بمكة
 أحـد  ومل يفهـم, وإنني يف أشد الـسعادة هلـا, لقد أتتني البشارة: وقال له,حي الزيتون

 ويف نفس اليوم التقى كعادته بزمالئه بمقر عملـه باجلهـاز املركـزي .وقتها ماذا يقصد
ً وبدال من أن حيدثهم عن فضائل شهر رمضان أخـذ ,للتنظيم واإلدارة يف صالة الظهر

 وعقب صالة الفجر بمسجد , وكيف يعد اإلنسان نفسه هلذا اليوم,يتحدث عن املوت
ملصلني عن نشأة اإلنسان وتكوينه ثم موته ورجوعه إىل أصله املدينة املنورة حتدث إىل ا

مرة أخر.  
 األزهر

 لقد كان الشيخ إبراهيم عزت من أعمدة : بجامعة األزهرعبد اهللا سعد. ويقول د
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 وذلـك مـن خـالل املواكـب , ال يف مرص وحدها ولكـن يف العـامل,الدعوة اإلسالمية
  .دين اهللا ول, التي كانت تتحرك باسم اهللا,النورانية

 فهو الداعيـة املجـدد الـذي ,وجوانب احلديث عن الشيخ إبراهيم عزت متعددة
 , وهو العامل الفذ الذي أحيا اهللا به القلوب بعـد غفلتهـا,جدد اهللا به الدعوة هلذا الدين

 وهـو . ويف املعسكرات اإلسالمية, يف خطب اجلمعة,والذي عرفناه يف لقاءاته العديدة
 فقد أعادت دعوتـه للعقـول والقلـوب سـرية ; بكي خلفه اآلالفاخلطيب الذي طاملا
 . ملسو هيلع هللا ىلص وأحبت منهج رسول اهللا ,الصحابة والتابعني

 شقيقه
 أن الفقيد كـان − املوظف بمطار القاهرة − فاروق سليامنوحيدثنا شقيقه األستاذ 

 وقـد عمـل يف إحـد . وكان دائم النشاط واحليويـة,خري األخ والصاحب والصديق
 فكان يقدم فيه الـشعر ,)دنيا األدب( وقدم به برنامج ,ًته مذيعا بالتليفزيونمراحل حيا

  .بيوت اهللا ثم برنامج اخترب معلوماتك ثم قدم برنامج ,والنثر
  :قدوة حسنة بني زمالئه

 التقينا بالعديـد − بمدينة نرص −ويف مقر عمله باجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة 
 وخرجنا منهم بصورة توضح أسلوب الفقيد يف ,املختلفةمن زمالئه يف نواحي العمل 

 ومل يـرصفه انـشغاله , ومراعاة حقـوق الزمالـة, حيث كان يتميز باجلدية,عمله معهم
 كباحـث ,بالدعوة اإلسالمية عن أن يكون من املهتمني بواجبـاهتم الوظيفيـة باجلهـاز

  .وكمدير إداري
 وكان .سالم إىل زمالئه العاملني معهكام أنه يساهم يف تقريب مفهوم اإلدارة يف اإل

 كام أنه مل حيـاول يف أي يـوم مـن ,من أحرص الناس عىل إنجاز ما يسند إليه من أعامل
 وكـان ,ً بل كان حمبوبـا مـن اجلميـع;األيام أن يثري أي خالف ديني أو نزاع مع زمالئه

 .ًحريصا عىل أن يبدو كقدوة حسنة لزمالئه
 وظهـور أثـر دعوتـه يف ,شاء مسجد داخـل إدارتـه وال ينسى زمالؤه دوره يف إن
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 كام كـان سـخيا ,ً وكان حريصا عىل حتية اجلميع بتحية اإلسالم.حتجب أغلبية زميالته
  .عىل صغار العاملني حتى قبل سفره مبارشة

 رجالك يا مرص
 إنه من املؤمل أال حيظى الشيخ إبـراهيم عـزت يف بلـده : املحاميعادل عيدويقول 
 التـي ختـصص املـساحات الكبـرية ,تقدير وإنصاف يف صحافتنا القوميـةمرص بكلمة 

 فمـيض الـشيخ إىل ربـه دون أن ينتبـه , وأخبار الفنانني والراقـصات,لألمور البسيطة
 هذا يف الوقت الذي اهتزت فيه لوفاته صـحف العـامل ;لوفاته إال قراء صفحة الوفيات

 , وأوردتـه يف إذاعاهتـا,اهتا فأبرزت خـرب وفاتـه يف صـدر صـفح,العريب واإلسالمي
 وكواحـد مـن الـذين , وأثره الكبري والعميق كداعيـة إىل اهللا,ًتقديرا منها لدور الرجل

  . وأدوا واجبهم نحو دينهم,أخلصوا لرسالتهم
 خاصـة مـن عنـارص ;وهو الذي استطاع أن جيمع حولـه اآلالف مـن املـسلمني

 , فراحـوا ينقلـون عنـه,تاذية احلقـة الذين وجدوا فيه الريادة واألس,الشباب اجلامعي
  .ويتحركون وفق تعاليمه يف كل مكان

 حافظ سالمة
 : ورئيس مجعيـة اهلدايـة اإلسـالمية, املجاهد املسلم,حافظ سالمةويقول الشيخ 

 وظـل , الذي نـشأ يف عبـادة اهللاإبراهيم عزت اهللا تبارك وتعاىل أخانا املجاهد َمَّرَلقد ك
 وهو جيوب القارات يدعو الناس إىل التوحيـد ,ملوعظة احلسنةيدعو إىل اهللا باحلكمة وا

 ملسو هيلع هللا ىلص بأداء رسالتها التي من أجلها أقام رسـول اهللا ,ً ساعيا إىل تعمري بيوت اهللا,اخلالص
ً فكان مسجد أنس بن مالك نموذجا حيا لـذلك اجلهـاد اخلـالص لوجـه اهللا ,مسجده
 عرفتـه بمعتقـل أيب زعبـل عـام  وقد حتمل الفقيد الكثري يف سبيل الـدعوة منـذ.تعاىل

 فكـان نعـم , الذي محل من بعده هـذه الرسـالةفريد العراقي مع أستاذه الشيخ 1966
 وبجـوار ,هي وكان من كرم اهللا عليه أن أسكنه يف أحب البالد إل.األخ واملريب واملجاهد

 مـع ً فهنيئا لك يـا إبـراهيم, وقد صىل عليه باحلرم أكثر من مليون مسلم,البيت احلرام
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ً وهنيئا بتلك اخلامتة لكل خملص ,ًالصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا
 ونرجو اهللا أن يثبت أقدام إخوانه وتالميذه ملواصلة املـسرية بـإذن اهللا ,يعمل هللا ولدينه

  .تعاىل
JJJ 
 فـيام ;ي نرشت حول الشيخ رمحه اهللاوكانت جريدة النور هي اجلريدة الوحيدة الت

 نـرشته جريـدة اجلمهوريـة , ومقال ألحد الكتاب,صغرية يف بعض اجلرائدبار أخ عدا
 .عىل ما أذكر

*   *   *
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 )4(  
َوداعا حــادي الركب ً 

  )1( يارس إبراهيم :للشاعر
 ِ مـن للركـب يزجيـه:يا حـادي الركـب

ـــان ـــو اجلن ـــن التيـــه..نح  ?ِوينجيــــه م
ـــار ـــسلـمون حي  ال إمــــام هلــــم  ,امل

 ?ِ مـــن للركـــب هيديـــه;مـــن بعـــد فقـــدك
ـــنا ـــوافل ضــلت ســريها زم  ًهــذي الق

ــــه ـــتدت دياجي ـــا اش ـــن حوهل ـــل م  واللي
ــت  ــا عرف ــق, م ــسبـيل احل ــدي ل ال هتت

ــــــه ــــــاء وادي   !ُكيـــــف املـــــسري إىل أفي
 ٌحتــى تـــهادت إىل األسمـــاع أغنـــية
ـــن ـــة اللح ـــه..علوي ـــن تالقي ـــشجي م  ُت

ٍفأقبــل الركــب نحـــو الــصوت يف هلــف  َ
ِعــــل احلــــداء مـــــن األوهــــام ينجـــــيه َ ُ َّ 

 ًأم هزجــا..َمزمــار داود كــان الــشدو
ـــسامء ـــن ال ـــه..م ـــون داعي ـــب الك  ?ُجيي

                                        
يارس حممد إبراهيم, من رواد الشيخ رمحه اهللا تعاىل وحمبيه, ماجستري يف : الشاعر القاهري الدرعمي )1(

ة األدب اإلسالمي العاملية, شاعر رائق العبارة, رومانيس النزعة, مهموم بقضايا الرشيعة, وعضو رابط
أمته وهويتها, مسكون باحلـزن عليها والوجع, جيمع بني إتقان الكتابة بالفصحي والعامية, يف أداء 

ًمعجب بديع, يعمل مدرسا للعربية يف قطر, وطربت لقصائده طريب بشعر الشعراء املميزين  .البسيوين. ِ



 204

ــــان, يرشــــدنا ــــق باإليم ـــث تدف  ٌغي
 نــــــرقى يف جماليــــــه..لعـــــامل النــــــور

ــــاق ـــق الركـــب لآلف ً مبتهجـــا  ..ِفحل
ــــف ــــه اخلل ُوحتت ْ ـــــيه..ُ ـــــوي يف تدن ِهي ِّ 

ـــد ــذلك الرش ــدا..ُك ــا أب ــسمو عالي ًي ً 
َّويـــــرتك الغــــــي لألقــــــدار  ِتفنــــــيه. .َ

 هــذا األفــــق مكتئـــب  :يأهيــا الـــنجم
ـــه ــــهديه,ًيبكـــي ضـــياء ل ـــت ت ـــم كن ِ ك َ 

 ْفغـام الكـون واضـطربت..حان األفول
ــــ ـــــيداءق ــــق يف الب ــــه. .ـوافل احل  ِوالتي

ٍ أما باألفق من قبس?أين الضياء ْ?!
َهيــــدي الركــــاب ودرب احلــــق يبديــــه َ? 

كم امتألت ..ًوأرهف الركب أسمـاعا
 ويرويــــه. .ُبــــصوتك العـــــذب حيــــدوه

 مـن حيـدو قوافلنـا  ?هل غـاب صـوتك
ــــك ــــار نبع ــــوا?ُوغ  ?قيه أم جـــــفت س

 ?أم نأســـى ألنفـــسنا..نبكـــي فراقـــك
ٍوقــــد تركنــــا بقـــــفر ال هـــــد فيــــه ُ! 

 ٍ كــم يف املــوت مــن عــرب!ســبحان ربــك
ــــة ــــك الكرام ـــــيه;ُتل ــــضل اهللا يؤت  ! ف

 ًمـــرشعة..ُالفلـــك جتـــري لبيــــت اهللا
ـــار ـــوي البح ــــيه;تط ـــاء قاض ـــر ش ِ ألم ٍ 
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ــشمس ــت ال ــل−ومال ــا مل−ٍ يف مه  غرهب
ــــار ـــــدر أي هن َّمل ت ـــــويه ..ِ ــــوف تط  ِس

ـــرب ـــون:اهللا أك ــــاح الك ـــرح, ص  ٍ يف ف
ـــــشيخ ـــــوار تـــــشجـيه..ُوردد ال  ُواألن

ــك ــدعاء رشاع الفل ــز ال ــرت,ُه   واهنم
 ! للــــرمحن تزجيــــه,مــــدامع الــــشوق

  فــاغفر, هــذي تــوبتي:يــا قابــل التــوب
 ُوالعفــــو حاديــــه. .ٍذنــــوب عبــــد أتــــى

 ٍ أم طـارت إىل مـأل?ُهل فاضـت الـروح
ـــــدعوها ـــــه ي ــــــه..رأت  ! ?ِمهـــــت تلبي

ــل ــد;أج ــدار اخلل ــت ب ــة.. أناخ  ًراحل
ـــشوق ـــا ال ـــم حثه ـــه. .ك ـــث أغاني  ِفانبع

ــدر ــة الق ــد فتحــت,يف ليل ــواب ق  ُ واألب
ِ يف فـــــرح حتييـــــه,َتـــــستقبل الـــــضيف ٍ ْ 

ٍأتانــا بعــد خممـــصة  ..ٍلعبـــدطــوبى
ــــه  فليطلــــب اليــــوم مــــا شــــاءت أماني

ــسبه  ــب نح ــادي الرك ــصري حل ــذا امل ه
 ِ نزكيــــه–ً إجــــالال –لــــسنا عــــىل اهللا

ًفقـــر عــــينا, بـــدار اخلــــلد  ًراضـــية..َّ
ـــــاب ـــــا الرك ــــــيه..ُأم ـــــإن اهللا حام  ِف
 ناًســــيبعث اهللا نجـــــام يف مـــــشارقـ

 ِ ينجيهــــا مــــن التيــــه,هيــــدي القوافــــل
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